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Незважаючи на цілу низку видань у галузі мистецтвознавства, 
що з’явилися за останні два десятиліття, мистецтво Закарпаття важко 
ха рактеризувати як всебічно вивчене, бо на сьогодні далеко не всі ху-
дож ні явища потрапили у коло інтересів дослідників. Нові публікації 
значно розширюють інформацію про художні процеси на Закарпатті 
та поглиблюють знання про живопис краю як першої, так і другої по-
ло вини ХХ ст. Однак, незважаючи на особливості розвитку культури 
Закарпаття, належної уваги не було приділено церковному мистецтву. 
А як свідчать збережені артефакти, саме церковний живопис був чи не 
єдиним видом красного мистецтва, який упродовж багатьох століть сприяв 
формуванню власної образотворчої традиції у руського (українського) 
населення. Про те, що саме живопис відігравав головну роль у розвитку 
образотворчої системи місцевого українського населення, свідчить і той 
факт, що на території Закарпаття та й загалом на землях, що перебували 
під юрисдикцією історичної Мукачівської єпархії, збереглася дуже мала 
кількість творів народної чи пов’язаної з церквою грецького обряду 
скульптури, яка відігравала помітну роль у формуванні образного світу 
селян, наприклад, сучасної Польщі чи Литви.

При всіх позитивних тенденціях у вивченні мистецтва закарпатської 
художньої школи, зокрема її основоположників та другого і третього 
покоління учнів Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая, залишаються не-
з’я сованими питання художнього життя краю у попередні періоди, тобто 
XVIII – XIX ст. Відсутність науково обґрунтованої інформації призвела 
до формування хибного розуміння розвитку мистецтва краю навіть у 
професійному середовищі. У відповідності з останнім, появу мистецької 
школи Закарпаття ХХ ст. слід вважати феноменальним явищем, яке 
сфор мувалося на основі народної культурної традиції, високоякісної 
єв ропейської художньої освіти і модерних підходів основоположників. 
При цьому майже не береться до уваги вірогідність впливів на цей про-
цес попередньої місцевої живописної традиції. Такий погляд сприяв 
формуванню думки, що художня школа на Закарпатті з’явилася тільки 
через збіг обставин, пов’язаних із появою знаменитих творчих постатей – 
Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая, які й стали стимулом формування 
крайової школи. Не заперечуючи значення цих визначних майстрів, 
важ ливо також акцентувати увагу на тому, що високі досягнення в об-
ра зотворчому мистецтві можливі тільки за умови існування художнього 
середовища. Поява школи та швидке зростання престижу художника у 
суспільстві дає підстави говорити, що саме попередні мистецькі процеси 
сприяли формуванню культурного середовища, яке стало помітною опорою 
для нового етапу у розвитку образотворчого мистецтва на Закарпатті. 
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Ось чому пропонована праця зосереджує увагу на церковному 
живописі, намагаючись з’ясувати та окреслити ще один з основоположних 
чинників формування закарпатської школи мистецтва. Збережені пам’ятки 
образотворчого мистецтва дають підстави говорити, що на території 
краю упродовж багатьох років працювали вправні професійні живописці. 
Завдяки вивченню церковного мистецтва робиться спроба хронологізації 
художніх процесів на Закарпатті XVIII – ХХ ст. 

Представлена робота систематизує наявну інформацію про церковне 
малярство, що відкриває перспективу нового ракурсу у вивченні 
специфіки формування пізнішого мистецького середовища та появи 
школи модерного живопису краю. Саме у церковному мистецтві можемо 
прослідкувати загальноєвропейські художні тенденції, які неможливо 
обійти, коли говоримо про мистецтво початку ХХ ст. на Закарпатті. 
Це дозволить розширити погляд на явище закарпатського малярства, 
а також допоможе ввести в загальноукраїнський контекст цілу низку 
творів церковного мистецтва Закарпаття. Очевидно, що не всі питання 
розвитку мистецтва краю розкриваються у даній роботі, адже дослідження 
залишається у межах, окреслених темою та періодом. 

Нижня межа даного дослідження обумовлена історичними та 
культурними процесами у краї, які зумовили потребу у професійному 
церковному малярстві. Шукати підстави для змін у розвитку образотворчого 
мистецтва Закарпаття саме у другій половині XVIII ст. дає огляд наукових 
праць із літературознавства1,  історії2, зокрема історії церкви3.  Базуючись 
на дослідженнях суміжних гуманітарних наук, можемо зауважити, 
що у розвитку культури краю ця доба має особливе значення. Більше 
того, маємо підстави стверджувати, що цей час став визначальним у 
подальшому розвитку культури краю упродовж ХІХ та ХХІ ст. Помітні 
успіхи гуманітарних наук щодо вивчення культури Закарпаття другої 
половини XVIII ст. спонукають і мистецтвознавство звернути увагу на 
цей період розвитку мистецтва краю для з’ясування головних художніх 
тенденцій в історико-культурному та освітньому контекстах. 

Зважаючи на значні трансформації суспільного життя під впливом 
ідей Просвітництва, які помітно підвищували суспільну вагу мистецтва, 
у церковному живописі Закарпаття можемо побачити ті ж тенденції 
зростання уваги церковного проводу до професійного рівня митців. Нова 
художня мова, що зростала на спадку Ренесансу, вимагала професійно 

1
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вишколених художників, здатних працювати не тільки на рівні копіювання 
першовзору, але також вміти імпровізувати на основі реалістичної 
форми. Зростання ролі мистецтва у житті суспільства, яке на території 
сучасного Закарпаття було об’єднане навколо церкви грецького обряду, 
зумовило збільшення його ролі у храмовому просторі, що призвело і до 
появи інституту єпархіальних художників, на яких покладали обов’язки 
не тільки виконавські, але і контролюючі. Саме єпархіальні художники 
надавали рекомендації та право на роботу в храмах єпархії тим чи іншим 
митцям. Це дозволяє говорити, що менше як за півстоліття єпископи 
Мукачівської єпархії перейшли від критики неналежно виконаних творів 
у церквах до вироблення власної політики у формуванні образотворчого 
мистецтва для церкви.

Однак було б несправедливо не відзначити і той факт, що на Закар -
патті з’являються художники, які жили з мистецтва у середині XVII ст., 
що дозволяє говорити про них як професійних. Серед таких майстрів 
на зиваємо Іллю Бродлаковича-Вишенського, однак його твор чість за ли-
ши ла нам чудові живописні композиції, не позначившись на формуванні 
професійного художнього осередку у Мукачеві. Появу художників-
про фесіоналів, які заклали основи подальшого розвитку церковного 
мис тецтва, бачимо саме у другій половині XVIII ст. У цьому часі у 
мо настирях з’явилися професійні художники, через яких професійне 
цер ковне мистецтво, зазнавши помітної трансформації, пережило новий 
сплеск у першій половині ХХ ст. Це явище перестало існувати через 
зміну політичної ситуації, яка відтіснила і саму церкву на маргінес життя 
суспільства, а разом з церквою на маргінес зійшло і мистецтво, пов’язане 
з нею. 

Явище професійного малярства у церкві розглядаємо через окреслення 
історичного тла, а опершись на систематизацію артефактів, намагаємось 
визначити час та причини появи професійних художників на Закарпатті, 
проаналізувати особливості художнього життя краю упродовж XIX – 
першої половини ХХ ст. Завдяки такому вивченню прагнемо показати 
мистецькі процеси у контексті культурних змін, які відбувалися завдяки 
зростанню освітнього рівня не тільки серед духовенства, а й серед 
селянства. Аналіз артефактів дозволив визначити хронологічні межі, 
які окреслюються самим явищем – появою та занепадом професійного 
церковного малярства. У середині XVIII cт. з’являється низка майстрів, 
які уже працювали не у традиційній площинній іконописній манері, 
властивій для церковного малярства Закарпаття попереднього періоду, 
а шукали принципів світлотіньового моделювання, дотримуючись засобів 
формотворення, яке було притаманним мистецтву бароко. Розвиток цих 
тенденцій у церковному образотворчому мистецтві завершився творчістю 
визначного закарпатського митця Йосипа Бокшая, якого можемо вважати 
останнім професійним церковним художником, що зростав на місцевій 
культурній традиції. Після цього визначного митця, творчість якого 
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у церк ві була обірвана радянською політичною системою, розвиток 
церковного мис тецтва припинився, а самі громади сприяли ліквідації 
старих творів шля хом непрофесійного перемалювання останніх.   

Тож маємо підстави говорити, що сучасний стан наукового опра цю-
ван ня культурного спадку Закарпаття сприяє творенню міфологізованих 
стереотипів та історичних ілюзій. Особливо активно нові уявлення про 
культуру краю з’являються сьогодні, коли туристична галузь та політична 
кон’юнктура вимагають сенсацій, які найлегше творяться на недослідженій 
ділянці. Ця тенденція зумовила зростання в інформаційному просторі 
туристичних міфів та алюзій, які активно поширюються через відповідну 
літературу та окремі електронні ресурси, прагнучи переважно створення 
певного привабливого інформаційного ореолу та атракційного ажіотажу 
навколо об’єкта чи явища, не турбуючись про його правдивість. 

Однак не тільки вивчення та популяризація церковного мистецтва 
краю важливі сьогодні, дуже гостро стоїть також питання збереження 
цер ков ного різьблення, іконопису та стінопису. Байдужість, а нерідко і 
не ро зу міння мистецької вартості цих творів охоронними державними 
ор га на ми та втручання громад у попередньо сформовані інтер’єри цер-
ков завдають пам’яткам непоправної шкоди. Це зумовлено як кон фе сій-
ни ми непорозуміннями, так і невіглаством так званих «художників», а 
час то священиків та церковних рад. З цієї причини введення у науковий 
обіг ряду творів церковного мистецтва допоможе не тільки  окреслити 
певні художні явища, уклавши їх у систему, але також представлені у 
дос лід женні артефакти мають шанс зберегтися хоча б на фотографіях. 
Представлений зібраний матеріал може стати важливим чинником (за 
умови його використання у лекціях мистецьких закладів та за галь-
ноосвітніх шкіл) зміни ставлення населення до творів церковного мис-
тецт ва. Це дуже важливо, бо маємо підстави говорити, що сьогодні навіть 
у середовищі професійних художників краю ця сторінка образотворчого 
мис тецтва Закарпаття не дуже відома, що свідчить про її відсутність у 
інформаційному полі не тільки України, але і краю також, незважаючи 
на підкреслену увагу до храмової архітектури. 

Щодо викладу основного матеріалу, то, виходячи з географічних 
особливостей Закарпатської області України, у дослідженні зроблено 
спробу розкрити специфіку розвитку культури українського населення 
краю на основі аналізу художніх процесів тогочасної Центральної Європи. 
У коло досліджень, окрім території Закарпаття, зважаючи на те, що край 
є частиною більшого історико-культурного простору Верхнього Потисся 
(Кошіцький та Пряшівський краї Словаччини, Саболч-Сатмар-Березький 
комітат Угорщини, Сатумарський повіт Румунії), потрапили пам’ятки та 
були взяті до уваги художні процеси, які мають особливе значення у 
цьому регіоні. Разом із тим, при вивченні творів мистецтва краю до уваги 
беруться пам’ятки на території сучасної Львівської та Івано-Франківської 
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областей, які також мали помітний культурний вплив, що особливо 
відчутно в гірській частині сучасного Закарпаття.

Для вивчення церковного образотворчого мистецтва на Закарпатті 
було систематизовано попередні дослідження у цій галузі та праці, які 
є дотичними до зазначеної тематики. Це дозволило зробити спробу 
визначити головні тенденції в інтерпретації художніх процесів у краї 
попередніми дослідниками. Разом із тим, проведено додаткові польові 
та архівні дослідження із метою виявлення як нових документів, так і 
невідомих творів церковного мистецтва. Опрацювання архівних джерел 
дозволило виявити історично достовірну інформацію, пов’язану з мис-
тецт вом краю, що сприяло уточненню хронологічних меж окремих 
мистецьких явищ. Таким чином вдалося створити хронологічну картину 
розвитку церковного мистецтва, яка конкретизована через біографічний 
матеріал окремих єпархіальних художників та систематизацію творів 
церковного мистецтва.

Зважаючи на тенденцію пошуку спільних точок дотику в сучасній 
історичній науці цент раль но єв ропейських країн, мистецькі процеси 
краю розглядаємо не тільки в контексті української культури, але і на 
тлі центральноєвропейських культурно-історичних подій. Тому для з’я-
су вання низки питань у розвитку образотворчого мистецтва у церкві 
гре ко-руського обряду в умовах Австрійської імперії використовуємо 
контекстуальний аналіз, який дозволяє розглядати артефакти у ракурсі 
відображення в них ідей та зміни естетичних орієнтирів населення другої 
половини XVIII – початку ХХ ст. 
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Cтан вивчення образотворчого мистецтва Закарпаття на сьогодні 
дозволяє говорити, що за останні два десятиліття увага дослідників 
мистецтва краю була прикута головно до живопису ХХ ст. Значною мірою 
це було пов’язано з необхідністю вивчення закарпатської художньої школи 
без радянських ідеологічних кліше, а також з метою з’ясування базових 
чинників, на які опиралися її представники. Окреслення джерел цієї 
школи було важливим для розвитку відділу живопису, який було відкрито 
в середині 1990-х рр. на базі Ужгородського училища декоративно-
прикладного мистецтва (з 1995 р. – Ужгородського коледжу мистецтв 
ім. А. Ерделі)4. Очевидно, що це питання було обумовлено зрослим ін те-
ресом на початку 1990-х років до власної історії і культури, у контексті 
якої особливе місце відводилося визначним художникам краю. Бачимо, 
що увага мистецтвознавства була прикута, переважно, до часу, коли в 
образотворчому мистецтві Закарпаття відбулися значні трансформації, 
які і породили явище закарпатської художньої школи.

Зважаючи на час формування мистецької школи на Закарпатті, яку 
можна б пов’язувати з заснуванням публічної школи рисунку 1927 р., 
у коло зацікавлень художників-основоположників Адальберта Ерделі, 
Йосипа Бокшая та Федора Манайла потрапили модерні ідеї, які час-
то розкривалися через нові формальні засоби та композиції і які ос-
нов не натхнення шукали у патріархальності селянського життя та 
пер вісному стані природи Карпат. Твори цих митців набули сим во -
лічної узагальненості, яка досягалася через індивідуальні пошуки но-
вих принципів образної виразності. Розробляючи модерні виражальні 
принципи, художники намагалися протистояти поверховим міщанським 
смакам, які все активніше заявляли про себе зі зростаючим прошарком 
робітничого класу в місті5. Це проявилося у пошуках безпосередності 
та природності художнього виразу, нерідко акцентуючи екзотичність 
антуражу натури у композиціях. Пошуки природних, не зіпсутих умов-
нос тями цивілізації людських стосунків, сприяли спрямуванню уваги 
художників на закарпатське архаїчне село. Це проявлялося у вирішенні 

4
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оригінальної мізансцени та нових принципів творення образної системи, 
які опиралися на місцевий ґрунт. У творчості Федора Манайла бачимо 
навіть спроби творення образу людини на основі простонародної постави 
фігури на противагу античному контрапосту. Ці пошуки були настільки 
органічними часові та вдалими у колористично-образному вирішенні, що 
пізніше зумовили своєрідну канонізацію форм і підходів у відображенні 
закарпатських краєвидів та сюжетів. 

Спираючись на вищесказане, можемо говорити, що у творчості цих 
митців прослідковуються ознаки, притаманні неоромантизму. Звісно, 
що кожний з митців – яскрава індивідуальність, але у всіх зауважимо 
особливо тепле ставлення до рідного краю, вони виражають свої ідеї 
через алегорії та символи. Варто підкреслити, що тільки на початку ХХ ст. 
Закарпаття дозріло сприймати популярні у Європі ХІХ ст. ідеї романтизму, 
які характеризуються захопленням історизмом та фольклором, пошуком 
образу особистості, а у техніці – значною увагою до емоційного начала. 
Ці ознаки у творчості митців Закарпаття проявилися тільки на початку 
ХХ ст., коли про себе на повну силу заявило мистецтво неоромантизму, 
яким відкривалася епоха модернізму в європейському мистецтві. Прояви 
останнього бачимо у захопленні художників екзотикою та архаїкою 
краю, що не перетворилося у композиціях А. Ерделі, Й. Бокшая чи 
Ф. Манайла у побутовий жанр, а набувало характеру естетизації форми, 
пошуку чуттєвого емоційного начала у кольорі. Разом з тим у тематиці 
творчості цих майстрів помітне переважання ідей, пов’язаних із поглядами 
в тогочасній філософії (пошук архетипів) та політичній думці (ідеалізація 
національного образу та повсякденної праці)6, засвідчуючи домінування 
світських (часто індивідуальних) поглядів у образній системі творів.

Творчість художників початку ХХ ст. дозволяє говорити про запізнілі 
прояви ідей романтизму в мистецтві Закарпаття. Така думка узгоджується 
з суміжними гуманітарними дослідженнями, наприклад, у галузі лі те-
ра турознавства, яке також вказує на запізнілі культурні трансформації 
в руському (українському) середовищі Закарпаття. Зокрема, у літературі 
серед творців, у яких прослідковуються прояви романтизму, виділяють 
творчість Олександра Духновича (1803 – 1865)7. Це сповна стосується також 
розвитку образотворчого мистецтва, в якому формування світських тем 
бачимо тільки у середині ХІХ ст. Особливо виразними ці тенденції стали 
наприкінці ХІХ та у першій половині ХХ ст., передусім після входження 
території сучасного Закарпаття до складу Чехословацької республіки 
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надзвичайної активності набув розвиток освіти, чому усіляко сприяв 
уряд8. Політичні зміни призвели до значної активізації просвітницької 
діяльності інтелігенції та суспільної активності населення, яке залучалося 
до світу ідеалів і породжених ними образів через школи. 

Очевидно, що ці процеси позначилися і на формуванні освіченого 
середовища, яке починало проявляти інтерес до творчості сучасників. 
Уже наприкінці 1930-х рр. дослідники зауважують трансформації в 
образотворчому мистецтві, що дозволило Олександру Ізворіну (псевдонім 
Євгена Недзельського)9, розглядаючи історичний поступ живопису від 
іконопису до сучасного світського малярства, акцентувати свою увагу 
саме на останньому як прогресивному. Так виглядає, що це єдиний із 
дослідників образотворчого мистецтва краю, який досить чітко виводить 
лінію розвитку крайового живопису через традиції церковного малярства, 
що в радянських умовах дослідниками переважно нехтувалося. Зокрема, 
праця Григорія Островського10, яка значною мірою базувалася на до-
слід жен нях Олександра Ізворіна, помітно зміщує акценти у висвітленні 
ху дожнього матеріалу на питання відображення в образотворчому 
мистецтві народного образу та повсякденної дійсності. Загалом, такий 
підхід спостерігаємо у переважній більшості видань, статей для журналів 
та альбомів11. 

З’ясувати об’єктивні чинники, які вплинули на розвиток малярства 
у краї, намагалася низка дослідників, а також цим цікавилися і самі 
закарпатські художники, наприклад, Йосип Бокшай. Аналізуючи їхні 
висновки, можемо виділити кілька базових складових, які, як вважається, 
лежать в основі формотворення та колористики закарпатської художньої 
школи. Серед таких джерел завжди чітко окреслювалася роль мальовничої 
природи Карпат (географічний чинник) та народного декоративно-при-
клад ного мистецтва (етнографічний чинник), що знайшло свій прояв 
у підкресленому декоративізмі живопису Закарпаття12. Ці місцеві ос но-
ви доповнюються привнесеним чинником, яким вважається вплив мо-
дерністських течій західноєвропейського мистецтва, що відобразилося 
на індивідуалістичних пошуках виражальних засобів закарпатських 

11
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жи вописців13. Тому останні аналітичні узагальнення стосовно художньої 
школи Закарпаття серед чинників, які вплинули на формування цього 
явища, виділяють індивідуалізм та емоційне начало кожної творчої постаті, 
що не завадило їм діяти разом задля створення мистецької школи14. Таким 
чином, можемо виділити чинник індивідуалізму митця.

Не заперечуючи окреслені засади формування мистецької школи, 
хочемо зауважити, що не можемо об’єктивно зрозуміти виникнення 
цього явища без вивчення впливів попередньої образотворчої традиції 
(історичного чинника у мистецтві). Звісно, що художники, які працювали 
у ХІХ ст. на Закарпатті, згадуються у сучасних виданнях, особливо 
хочеться відзначити пошуки Аттіли Коприви15. Проте, повертаючи з 
забуття багато імен, дослідники майже не зауважують їхнє значення 
для творення художньої школи16. Значною мірою це можна пояснити 
особливостями часу, коли розпочалося активне вивчення образотворчого 
мистецтва краю, який в основному припадає на радянський період. 
Очевидно, що говорити про неупереджене дослідження живопису краю, 
який був тісно пов’язаний з церквою, у радянський період було небажано. 
Тим більше, що живопис, як і його вивчення у радянській політичній 
системі, був обумовлений ідеологічними пріоритетами. Це призвело до 
нехтування явищем церковного малярства при аналізі чинників, які 
формували крайову живописну школу. Адже не тільки серед ідеологічно 
заангажованих дослідників, але й серед «прогресивних» церковне 
малярство вважалося маргінальним, обумовленим релігійною темою, а 
тому позбавленим живого емоційного струменя. Тому навіть дослідники 
мистецтва міжвоєнного періоду церковному мистецтву приділяли мало 
уваги, вважаючи його певною маргінальною формою на тлі передових ідей 
і тенденцій, які впливали на розвиток тогочасного світського малярства. 
Адже формальні естетичні пошуки у живопису поставили фабулу твору 
для художника на задній план. Причини такого сприйняття мистецтва 
слід пов’язувати не тільки з поглядами на гуманітарні науки радянського 
тоталітаризму, який був войовниче налаштований проти всього, що 
стосувалося церкви, але і загальноєвропейськими поглядами на мистецтво. 
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Через актуальні ідеї початку ХХ ст. – соціальної рівності, зростання 
усвідомлення ролі та значення особистості, а також нації17 – церква почала 
розглядатися як пережиток, або їй відводилася тільки обслуговуюча роль 
як одній із суспільних інституцій. Відповідно, дослідники мистецтва 
Закарпаття у першій половині ХХ ст. звертали увагу на церковне 
малярство тільки у контексті історичного явища, яке було одним із 
етапів мистецького поступу. Вивчення чи презентація творів мистецтва у 
переважній більшості видань демонструють захоплення авторів пошуком 
способів розкриття у творах мистецтва новітніх поглядів на світ і людину, 
шукаючи в ньому відображення сучасної індивідуальної та національної 
форми чи духу. У цьому немає нічого дивного, бо саме ці ідеї хвилювали 
тогочасне суспільство найбільше, що і проявилося в літературі18, 
наукових зацікавленнях, в організації різноманітних просвітницьких 
об’єднань19. Цьому, значною мірою завдяки газетам, сприяло формування 
інформаційного поля, яке актуалізувало у житті індивіда поточний момент 
життя, породжуючи динамізм із його неспокоєм, що вже зауважує у 
своїх щоденниках відомий закарпатський художник А. Ерделі20. Нова 
інформаційна ситуація, завдяки установленню влади демократичної 
Чехословацької республіки, помітно змінилася через зростання кількості 
та якості місцевих газет. Роль преси у формуванні суспільних настроїв 
населення сучасного Закарпаття зауважуємо вже з кінця 1850-х років21, 
однак саме на початку ХХ ст. вплив преси значно зріс. Аналіз публікацій 
дозволяє прослідкувати (упродовж другої половини ХІХ та початку ХХ ст.) 
тенденцію поступової зміни тематики моральних повчань та інформації 
про життя церкви на інформацію, пов’язану з проблемами національного 
розвитку та аналізом політичних процесів.

Відсутність належної уваги до церковного мистецтва краю можемо 
пояснювати також процесами розвитку європейської культури кінця ХІХ 
– початку ХХ ст., коли набули поширення ідеї незалежності художника 
від прагматичних потреб суспільства, що значною мірою демонстрував 
своєю творчістю А. Ерделі. Однак на Закарпатті ці процеси проходили 
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значно повільніше через консервативність населення, що, у свою чергу, 
дозволяє говорити про художників-новаторів як виняток, бо запит на 
образотворче мистецтво аж до середини ХХ ст. був пов’язаний переважно 
з церквою, котрий позначився на розвитку живопису на Закарпатті, про 
що буде сказано в останньому розділі. 

Тільки після встановлення радянського ладу тут відбулася цілковита 
руйнація церковної малярської традиції, що було зумовлено не лише 
переслідуваннями церкви, але й тим, що саме у цьому часі було 
ліквідовано та маргіналізовано місцеве духовенство, а також відбувався 
значний злам принципів світосприйняття селянства – основної верстви 
населення краю. Відповідно, зазнали значних змін естетичні та етичні 
орієнтири мешканців, на що вирішальний вплив зробила радянська освіта, 
спрямована на творення нової радянської культури, а також суттєві зміни у 
структурі самого суспільства через формування колективних господарств. 
Домінування ідеології, яка формувала основні суспільні орієнтири, 
породило і мистецькі організації та художні образотворчі принципи, які 
підтримувалися нею. Разом із тим, з’явився і новий замовник мистецтва, 
яким виступила держава, визначаючи форми й ідеї необхідного для неї 
мистецтва. Це призвело до формування нового ідеологічного ґрунту зі 
своїми героями, втіленими в образах, які мали витіснити у пережитки 
минулого увесь спадок, зокрема і церковне мистецтво. Можемо навіть 
зауважити творення своєрідної іконографії людини-творця, яка сама 
змінює долю та обличчя своєї землі. 

Маємо підстави говорити, що церковний живопис краю так і не став 
предметом зацікавлення мистецтвознавства, зумовивши формування у 
мистецтвознавчій літературі на Закарпатті поняття, за яким визначення 
професійне мистецтво закріпилося головно за творцями модерного 
закарпатського живопису і пов’язане з художниками, засновниками 
мистецької школи22. 

Виходячи з вищенаведеного, зауважуємо, що на сьогодні у до слі-
джен нях образотворчого мистецтва Закарпаття існує розрив, або різні 
погляди на вивчення та трактування церковного й світського малярства. 
Розмежування між магістральним творчим процесом художників-
професіоналів та мистецтвом на замовлення церкви бачимо не тільки 
у практичній діяльності митців, але простежуємо навіть на прикладі 
вивчення явища закарпатської школи мистецтва. Продовжує переважати 
підхід ідейно-контекстуальний, нехтуючи формальними якостями творів 
мистецтва. Наприклад, коли проаналізуємо структуру альбому, виданого 
Закарпатським обласним художнім музеєм ім. Й. Бокшая, зауважуємо, 
що іконопис, наприклад Іллі Бродлаковича, і навіть портрет, виконаний 
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єпархіальним художником Юлієм Вірагом, віднесено до українського 
мистецтва, а мистецтво Закарпаття з 1920-х рр. виділено в окремий розділ, 
який починається з творчості Й. Бокшая та А. Ерделі23. Це вказує на певне 
нерозуміння єдиного історичного поступу образотворчого мистецтва 
краю та на існування стереотипу розуміння закарпатського живопису, що 
породило цілу низку умовностей і випадковостей у підходах до вивчення 
та систематизації цього образотворчого мистецтва. Такі недоліки досить 
часто трапляються не тільки у сучасних виданнях, але і при організації 
музейних експозицій. 

У сучасній літературі, пов’язаній з вивченням та популяризацією 
мистецтва Закарпаття, єдиною фігурою, яка виглядає своєрідним містком 
між традицією церковного малярства та модерним мистецтвом, можна 
назвати визначного закарпатського живописця Йосипа Бокшая24. Адже 
саме цей художник зумів створити виразну і модерну систему церковного 
малярства, а також, завдяки своїй вправності, продемонструвати нові 
засоби та принципи у пейзажних композиціях та творах, забарвлених 
настроєм національного неоромантизму, наприклад «Бокораші» (1946 – 
1947). У творчості інших митців закарпатського малярського осередку 
можемо зазначити тільки деякі твори, на яких бачимо вплив церковної 
культури. Передусім це можемо зауважити в окремих композиціях 
Адальберта Ерделі25, наприклад, твори безпосередньо призначені для 
церкви. Це ж можемо сказати про творчість Ернеста Контратовича, Андрія 
Коцки та Золтана Шолтеса26. Саме у міжвоєнний період спостерігаємо 
новаторські професійні пошуки у церковному мистецтві краю, про що 
свідчить творчість Йосипа Бокшая, у творах якого бачимо останній злет 
професійного церковного малярства27. 

Поряд з проблемою недостатньої уваги мистецтвознавства до 
церковного мялярства Закарпаття, актуальним у сучасних гуманітарних 
дослідженнях залишається питання контексту. На сьогодні можемо 
виділити два домінуючі принципи трактування: культура краю тісно 
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пов’язана з Центральною Європою і повинна розглядатися тільки у цьому 
ракурсі. Інша позиція розглядає Закарпаття виключно як інтегральну 
частину східнослов’янських народів і трактує всю історію як боротьбу 
проти західних культурних впливів, як спротив денаціоналізації 
українського населення. Наявність прихильників обох поглядів значною 
мірою породила сучасний конфлікт культурної ідентичності українського 
населення краю та його історичної пам’яті. Менш виразною є позиція 
певного синкретизму при вивченні культури краю, яка виросла на 
поєднанні двох світів: візантійського та латинського. Така теорія 
передбачає існування особливого Карпатського регіону з його унікальною 
культурою. Хоча саме остання інколи розглядається як підвалина під ідею 
виокремлення четвертого східнослов’янського народу28. 

Така ситуація значною мірою зумовлена інерційністю багатьох 
історичних стереотипів, які склалися за роки радянської влади. Серед 
них ідеологічно обумовлена оцінка розвитку культури українського 
населення в умовах Австрійської імперії, яка зосереджує увагу переважно 
на економічно-культурному гніті. Такий погляд є невипадковим, бо при 
порівнянні економічного стану метрополії і периферії остання завжди 
була у програші, чим підкреслювалася нерівність і несправедливість 
у стосунках. Разом із тим історична наука основну увагу приділяла 
переважно політико-економічним проблемам краю, а питання культури 
були, як правило, додатком, який нерідко подавався паралельно із 
загальним історичним контекстом29. Таке ставлення до проблеми 
культурного поступу зумовило ситуацію, коли пам’ятки культури 
Закарпаття навіть сьогодні при їх вивченні не завжди пов’язують з 
історичним контекстом. Уже не кажучи про стан роботи з комплексного 
дослідження мистецьких надбань українського населення на землях, які 
входили до складу держави Габсбургів. Відсутність чіткої типологізації та 
систематизації у мистецтві не дозволяє робити й обґрунтовані висновки 
стосовно художніх тенденцій та породжених ними змін. Відсутність 
критичного аналізу наявних фактів та пам’яток породила й іншу 
некритичну позицію, яку зауважуємо останнім часом. Її можна назвати 
абсолютизацією протилежного до канонізованих ідеологічних позицій 
минулого. У відповідності до останньої – культурний вплив Австрійської 
імперії на мистецтво та життя сучасного Закарпаття був виключно 
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позитивний, бо зумовлював європейський вектор культурного поступу. 
Така позиція знову базується на погляді з сучасної історико-політичної 
позиції на культурне та економічне життя українського населення у 
попередні періоди.

Контроверсійність поглядів на культурний вплив Дунайської імперії, 
незважаючи на її тривалу історію, культурну специфіку та великий простір 
Центральної Європи, зумовлена також і відсутністю системної уваги до 
цього питання української гуманітарної науки, зокрема мистецтвознавства. 
Радянські історики розглядали Австрійську імперію головно в контексті 
історії «національно-визвольної боротьби проти панування Габсбургів»30. 
Така позиція, значною мірою, приймається й у сучасних поглядах на 
історію, що позначається також на підходах при вивченні мистецьких 
процесів.

Імперія Габсбургів перестала існувати як політичне утворення після 
Першої світової війни, а невеликі національні держави, що виникли на 
її руїнах, у подальшому ставали розмінною монетою в політичних іграх 
великих держав. Після Другої світової війни ці держави були поділені 
між двома великими блоками31; більшість цих країн опинилася в так 
званому «соціалістичному таборі». Ідеологічна війна та значне політичне 
напруження у другій половині ХХ ст. остаточно розділили у свідомості 
мешканців континенту Європу на Західну (капіталістичну) та Східну 
(соціалістичну), що само собою виключає існування чогось третього. 
Цей стан нерідко можемо спостерігати і сьогодні у дискурсі української 
освіти. Таким чином, у політичній ситуації ХХ ст. навіть пам’ять про 
третю, якщо не силу, то принаймні позицію, майже зникла з політичної 
арени, а відтак і з досліджень науковців, і це триває й сьогодні.

Проте відсутність уваги науковців не означає відсутності культурної 
специфіки Центральної Європи. Достатньо було впасти ідеологічним об-
ме женням разом із розпадом Радянського Союзу, питання цього тре тьо го, 
принаймні, історично-культурного, простору в Європі ста ло знову набувати 
помітних обрисів. В Україні це проявилося як реф лек сії у творчості 
прозаїків та поетів, зокрема Петра Мідянки32, Юрія Андруховича33 та ін. 
Значною мірою це пов’язано з потребою самоідентифікації у динамічному 
сучасному культурному просторі Української держави та світу. Якщо 
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митці інтуїтивно вишукують ці базові культуротворчі чинники, то 
науковці і, зокрема, мистецтвознавці цьому питанню приділили ще 
дуже мало уваги. Зважаючи на такий стан, робимо спробу розглядати 
окремі мистецькі явища у церковному мистецтві на тлі культурних змін 
Центральної Європи.

Важливо також відзначити, що саме до такого центральноєв ро пей-
ського формату досліджень культури виявили значний інтерес російські 
дослідники, наприклад, Т.М. Ісламов, О.В. Хаванов та ін34. Саме Т. Ісламов у 
російській науці зауважив значний специфічний культурний простір Цент-
ральної Європи. Серед сучасних польських дослідників цієї території – 
історик Пьотр Вандіч, який спробував створити навіть історію цього 
регіону, окреслюючи його Центрально-Східною Європою35. На жаль, 
Україна у його дослідженнях також майже відсутня, а коли згадується, 
то тільки спорадично, коли політичні процеси у Польщі без українських 
подій зрозуміти неможливо. Це додатково вказує на недостатню увагу 
української науки до висвітлення цього питання і, зокрема, вивчення 
українського мистецтва на тлі центральноєвропейських процесів. 

Необхідність відійти від ізоляціоністських підходів радянської 
історичної науки сьогодні передбачає неупереджений погляд на мистецькі 
явища та події і на території сучасного Закарпаття. Ізоляціонізм у вивченні 
культури Закарпаття є не досить результативним, бо не відображає всього 
спектра взаємин між населенням грецького та латинського обрядів, 
а піз ніше і груп протестантів. Ці питання ще очікують свого дослідження, 
особливо це стосується саме взаємин руського (українського) населення 
та спільнот, сформованих протестантськими течіями. Вагомі підвалини 
під вивчення стосунків між цими церковними формаціями на початку 
ХХ ст. поклав у своїх працях А. Петров36, однак такі починання у 
вивченні міжконфесійних стосунків і трансформацій подальшого розвитку 
не отримали. Взаємини між християнами грецького та латинського 
обрядів фактологічно представлені в історичній літературі значно краще, 
незважаючи на тенденційність їх відображення як з одного, так і з другого 
боку.

Дослідження міжконфесійних взаємозв’язків могли б пролити багато 
світла на ряд особливостей історичного поступу та культурної специфіки 
Закарпаття. Про це свідчать відомі історичні факти, які дозволяють 
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говорити, що певні події сприймалися населенням різних конфесій, 
особливо християнами грецького та латинського обрядів, з однаковим 
піднесенням або жалем. І це стосується не тільки військових лихоліть, які 
всі селяни переносили однаково важко, але інколи особливі події в житті 
однієї із конфесій викликали значне піднесення і в іншій. Прикладом цього 
може бути історія з виникненням паломництва до м. Кошіце (Словаччина), 
де сталося «євхаристичне чудо». За оповіддю, випадково розлите вино на 
корпоралі (літургійній тканині білого кольору) стало образом Розіп’ятого 
та одинадцятьма ликами Христа. Як свідчать документи, чудо, що сталося 
у XIV ст., викликало значний інтерес також і у християн східного обряду, 
які сюди приходили у великих кількостях для вшанування святинь. 

Вважається, що паломництва зумовили і розбудову храму св. Єли-
за вети в Кошіце (Словаччина)37. На культурні контакти і запозичення 
вка зує ціла низка пам’яток, серед яких особливо цікавим може бути 
використання для оздоблення казули (літургійний верхній одяг римо-
католицького священика) епітрахіля, який за всіма іконографічними 
ознаками належав священику грецького обряду. Таке поєднання є дуже 
цікавим і свідчить про толерантність цих конфесій у вказаному часі. 
Окрім того, при оздобленні собору широко використовувалося зображення 
так званого мандельйону «Спас Нерукотворний» східної іконографії, без 
тернового вінка, так званий «Плат Вероніки»38. Про значну кількість 
«волохів» і «русинів», які приходили до храму, свідчить індульгенційна 
булла папи Боніфація ІХ39. 

Подібно явище сльозіння ікони Богородиці у Марія-Повчі (Угорщина) 
стало важливою подією не тільки для християн греко-руського обряду, але 
також для християн латинського обряду. Зокрема, імператор Леопольд І 
вважав цю ікону заступницею християнського війська, через що забрав її 
із сільської церкви до собору св. Стефана у Відні, де вона була встановлена 
на головному вівтарі. Ця ікона породила цілу низку нових творів по 
різних храмах Європи.

Разом з тим можемо зауважити, що культурно-політичні процеси 
кінця XVIII ст. на теренах історичної Мукачівської єпархії тісно пов’язані 
зі зростаючою роллю держави. Остання, через сприяння розвитку освіти 
населення, досягла значних трансформацій у суспільстві40. Незважаючи 
на опір ширенню шкільництва у певних церковних та магнатських 
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колах, послідовність державної політики зумовила помітне пожвавлення 
народних мас, які активно включалися у процеси формування культурного 
життя. Очевидно, що такі ж освітньо-культурні зміни відбувалися й у 
середовищі українського населення, відповідно це змушує розглядати 
розвиток церковного мистецтва християн грецького обряду у ХІХ ст. на 
тлі центральноєвропейських культурних процесів. Розуміння змін в освіті 
та культурі населення може посприяти більш об’єктивному погляду на 
мистецькі явища, які знаходили своє відображення у храмах Закарпаття. 

Перед тим як перейти до аналізу джерельної бази та попередніх 
досліджень, важливо зупинитися на окремих термінах, які будемо вживати 
у даній праці. Обумовлення окремих понять і термінів є важливим для 
нашого дослідження не тільки через потребу точності семантичних меж, 
але і для визначення певних позицій, які дають змогу розглядати церковне 
мистецтво у визначеній системі координат. Тим більше, що сьогодні 
в українському мистецтвознавстві виникає низка питань, пов’язана з 
неузгодженістю термінологічної бази41. 

Формулюючи назву дослідження, ми зупинилися на понятті 
«церковне малярство», що вимагає пояснити логіку визначення. Отже, у 
першу чергу необхідно визначитися з поняттями «релігійне мистецтво», 
«церковне мистецтво» та «сакральне мистецтво». Перший термін – 
«релігійне мистецтво» – досить широко використовувався у радянський 
період з метою протиставлення його світському (яке у тому часі означало 
«прогресивне»)42. Нерідко, навіть при аналізі церковного малярства, 
шукалися елементи побуту, а відтак світського життя, що подавалося як 
намагання художника вирватися з обіймів релігійного диктату, вдихнути 
у канонізовані форми життя. Зокрема, можемо зауважити підкреслення 
дослідниками гуманістичного начала в образотворчому мистецтві, яке 
подавалося як напрям, спрямований урозріз із самою суттю іконописання43. 
Радянська ідеологія трактувала релігійне мистецтво як відсторонене від 
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проблем і реалій життя, а відтак – байдуже до сьогодення. Воно тільки 
відволікало увагу особистості від нагальних проблем суспільства.

Зовсім інакше трактує це поняття о. Іван Музичка, протиставляючи 
його до певної міри сакральному мистецтву. «Релігійне» він трактує як 
мистецтво, зміст якого відображає події «Святого письма». У трактуванні 
дослідника до цього кола потрапляють західні полотна доби Ренесансу та 
бароко, гравюри, книжкові ілюстрації, а також різностилеві зображення 
у храмах латинського обряду. Окремої уваги у його дослідженнях 
приділено поняттю «сакрального» (від. лат. Sacer – cвященне) – наділене 
Божою благодаттю. «Сакральне мистецтво» у його трактуванні є 
релігійно санкціонованим, єдине має «харизму» бути знаком-символом 
надприродного, бути місцем Божої присутності44. Проте, міру «Божої 
присутності» у мистецтві чи її відсутність визначити якоюсь методою є, 
на нашу думку, неможливим, бо це категорія віри. Разом із тим, твори, 
які відносять до сакральних, – ікони, також відображають події «Святого 
письма», як і «релігійне мистецтво», яке, у свою чергу, є також релігійно 
санкціонованим. Зважаючи на те, що категорія «релігійне» може бути 
пов’язана не тільки з християнством, адже «релігія» (від лат. religio – 
зв’язок) трактується як «віра», – система світогляду та світосприйняття 
конкретної людини або групи людей, а також як набір культурних, 
духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини45. 
Це дає підстави вважати термін «релігійне», без окреслення релігії, досить 
широким поняттям. 

Щоб не встрявати у дискусію про різницю та відповідність понять 
«сакральне» і «релігійне», найбільш відповідним, на нашу думку, є термін 
«церковне», що окреслює саме джерело мистецтва у храмі – церкву. 
Адже неможливо зрозуміти особливостей образної системи у мистецтві, 
якщо не розуміти засадничих принципів мислення тієї групи людей, 
яка сформувала потребу в цьому художньому прояві. Саме поняття 
«церква» трактуємо у першу чергу як спільноту, зібрання (грец. Ἐκκλησία, 
«зібрання вірних»). Незважаючи на те, що українське слово «церква» 
походить від грецького «кіріаке» (грец. Κυριακη (οικια), «дім Господа»), 
воно в українській мові переважно використовується для окреслення 
поняття «еклезія» (зібрання). Виходячи зі сказаного, підсумовуємо, що 
«церковне мистецтво» є відображенням її свідомості, її розуміння світу 
і розкривається у формах, які породжені певними історичними подіями. 
Термін «церковне мистецтво» не ставить проблему міри священності 
мистецтва, однак він добре вказує на середовище, яке його породило та 
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в якому воно органічно існувало. Його використання у церкві не є тільки 
пов’язане з літургійними потребами, мистецтво церкви також презентує 
свідомість «зібрання» назовні у світі. Тобто, можемо вести мову не тільки 
про уприсутнення Христа через образ (зображення) у церкві, але і про 
уприсутнення через зображення самої церкви у світі. Це дає нам підстави 
говорити про «церковне мистецтво» як таке, що породжене самим життям 
церковної спільноти. 

Зазначений термін – «церковне» – є особливо доречним для окреслення 
мистецтва території Мукачівської єпархії XVIII – XIX ст., адже це час, 
коли втрачалися живописні принципи, оперті на давній, породженій 
візантійською традицією, іконографії, яку і називають найчастіше 
«сакральним мистецтвом». Однак нове мистецтво приходило у середовище 
громади греко-руського обряду, яка становила справді єдину спільноту, 
об’єднану навколо церкви, де священик майже не виділявся з громади46. 
З цієї причини мистецтво було не тільки релігійно санкціонованим, 
а нерідко виступало особливою відзнакою самої громади, яка навіть 
ідентифікацію мала переважно конфесійну. Тому нові художні форми, 
які зі зміною живописної манери складно називати «сакральними» у 
сенсі збереження візантійської форми, тільки окреслювали зміну напряму 
культурної орієнтації і зростання ролі освіти та аристократичної естетики 
у житті суспільства.

Поряд з цим важливо зупинитися на нашому розумінні поняття 
«історична Мукачівська єпархія». Виходячи з того, що головна увага 
звернена на дослідження церковного малярства, намагаємось уникнути 
полемік, пов’язаних із сучасними політичними трактуваннями істориків 
ідентичності та мистецтва населення греко-руського обряду47. Через 
це будемо використовувати історичну назву церковної організації 
«Мукачівська єпархія», яка стала важливим культуротворчим чинником 
на північно-східних територіях Угорського королівства, сприяючи роз-
вит ку особливих художніх форм, породжених потребами обряду, і яка 
вплинула на культурні особливості населення Східної Словаччини, пів-
нічно-східних територій Угорщини, північно-східних земель Румунії та 
частини земель західної України. Тому поряд із назвою єпархії будемо 
вживати термін «історична», щоб відрізнити Мукачівську єпархію на 
її різних історичних етапах, від її сучасного поширення (виключно в 
межах сучасної Закарпатської області України). Поширення юрисдикції 
єпархії у різний час на різні території сусідніх держав зумовило також 
широке залучення цілої низки пам’яток образотворчого мистецтва та 
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пов’язаних із мистецьким розвитком фактів з інших територій, які сьогодні 
розглядаються у контексті культури Румунії, Угорщини, Словаччини.

Можемо вважати, що сама єпархія досягла свого найбільшого розмаху 
після ухвалення 22 серпня 1786 р. Угорським королівським намісництвом 
розпорядження про включення спіських греко-католиків до Мукачівської 
єпархії48. Про розмах єпархії може свідчити документ з переписом усіх 
материнських церков єпархії в алфавітному порядку. Таким чином, у 
жупі Унг таких парохій нараховувалося 66; у жупі Шаріш – 85; у жупі 
Земплін – 136; у жупі Угоча – 35; у жупі Саболч – 35; у жупі Берег – 77; 
у жупі Аба – 21; у жупі Боршод – 10; у жупі Гемер – 1; у жупі Сатмар – 
131 і в жупі Мараморош – 133. Отже, загальна сума материнських парохій 
налічувала 730, хоча у документі указана 731 парохія49. Зважаючи на те, 
що материнські приходи мали інколи по одній, а то і по дві-три філії, то 
цю кількість громад можемо помножити принаймні на два. 

Церковні громади грецького обряду, які підпадали під юрисдикцію 
історичної Мукачівської єпархії, знаходилися у значній кількості на 
території майже 12 жуп. У другій половині ХІХ ст., коли все більшої 
ваги почала набувати історична ідентичність, руське населення становило 
переважну більшість у жупах Берег, Унг, Угоча, Мараморош, Земплін, 
а також у великій кількості проживало на землях жуп Шаріш, Аба50, 
Гемер, Боршод, Гайду, Саболч, Сатмар. Правда, тут необхідно сказати, що 
уже в 1750 – 1751 рр. при розгляді сіл за складом населення єпископом 
Михайлом-Мануїлом Ольшавським відзначається існування чисто руських 
і змішаних поселень. Наприклад, у жупі Шаріш він вказує на існування 152 
чисто руських сіл та 45 змішаних, де було 155 храмів, 103 парохи та 21626 
прихожан, а от в жупі Гемер – 3 села руські, 7 змішані, церков 3, 1 парох 
і 5000 віруючих51. Що, вірогідно, свідчить про конфесійну класифікацію 
цих поселень єпископом. Це дозволяє нам вважати структуру Мукачівської 
єпархії чи не найважливішою і найстійкішою формою організації руського 
населення упродовж кількох століть. Термін «Закарпаття» використовуємо 
головно для окреслення території сучасної Закарпатської області України, 
мистецтво якої стало основним предметом дослідження.

Розглядаючи Мукачівську єпархію як одну з найвідоміших форм 
організації руського населення, важливо буде з’ясувати використання 
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терміну «руський». Окреслюючи це поняття, розглядаємо його як 
культурно-духовне явище, обумовлене спільною релігійно-обрядовою 
традицією та мовною спорідненістю, і відділяємо його від пізнішого 
поняття «руський» – «русский» (російський) – як категорії, що окреслює 
політичні, національні та імперські устремління, засновані, значною мірою, 
не тільки на історичних фактах, але також на політично направлених 
міфах. Тому зазначений термін трактуємо початково як конфесіонім, який 
у часі історичного самоусвідомлення на Закарпатті набув ознак етноніму, 
зорієнтувавши на схід культурні устремління будителів. Важливо також 
відзначити, що на Закарпатті саме у надрах церкви було зроблено перші 
кроки для окреслення нового історичного розуміння самого поняття 
«руський», для якого важливу роль почав відігравати і мовний чинник52.

Релігійний чинник був базовим для самоідентифікації населення 
Закарпаття аж до ХІХ ст. Церква грецького обряду в умовах географічної 
ізольованості українців Закарпаття від руського культурного середовища 
стала спонукаючим фактором і конституюючим елементом культурного 
існування. Саме культурна особливість християн грецького обряду 
виокремлювала їх в національному середовищі Угорського королівства, 
зумовивши назву і самоназву «русин», «рутен», «руснак», «рущак». Таким 
чином, можемо констатувати, що основну етнотворчу функцію українського 
населення Закарпаття виконувало усвідомлення належності до руської 
церкви. Упродовж довгого часу термін «руський» використовувався і як 
етнонім, і як конфесіонім. Прикладом нерозривного розуміння етноніму 
і конфесіоніму ще у другій половині ХХ ст. може бути висловлювання 
селян із верхів’їв р. Латориця, які, збираючись до Мукачева на ярмарок, як 
правило, призначали собі зустріч «коло руської церкви», тобто Успенської. 
У той час церква латинська тут називалася «мадярською», а протестант ська 
– «кальвінською». Хоча цікавим може бути факт, що громади кальвінського 
віровизнання були також мадяромовними53. 

Цікаво, що прийняття Ужгородської унії 1646 р. абсолютно не впли-
нуло на зміну розуміння селянами своєї руськості, тобто своєї культурної 
належності. Прикладом можуть бути протиставлення «руський – католик», 
і це у тому часі, коли саме населення належало до греко-католицької 
церкви. Досить згадати пісню, яка побутувала, вірогідно, ще наприкінці 
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ХІХ ст., що звучить: «Ганьба то є, ганьба, ганьба превелика, же я, руська 
дівка, же я, руська дівка, люблю католика». І це у той час, коли на території 
Закарпаття некатоликів не було. З цієї причини вживання нами терміну 
«руський» буде пов’язуватися з історичною самоідентифікацією сучасного 
українського населення Закарпаття, яка базувалася на основі традиції 
Володимирового хрещення. Разом з тим, беручи до уваги побутування 
на Закарпатті ідеї хрещення краю свв. Кирилом та Методієм (яку нерідко 
протиставляють Володимировій, або руській, традиції), хочемо зауважити, 
що руська традиція є тільки продовженням кирило-методіївської завдяки 
прийняттю і вживанню церковнослов’янської мови богослужіння.

Таке трактування поняття «руський» дозволяє нам обумовити ви-
зна чення церкви грецького обряду на території Мукачівської єпархії як 
«церкви греко-руського обряду», що відповідає особливостям та іс то-
ричним процесам формування цього обряду. Відповідно, поняття «церква 
східного обряду» та «церква грецького обряду» буде тільки синонімом 
попереднього поняття. 

Зміни у самоідентифікації населення тісно пов’язані з розвитком 
освіти, яка стала не тільки важливим чинником формування духовенства, 
але все глибше проникала у середовище українського населення. Саме 
вплив освіти й особливе ставлення до освіти простого населення, як 
до ознаки елітарності, стали важливим чинником зміни суспільства, 
змінюючи разом із тим естетичні пріоритети, а з ними й образні форми, 
ставлячи перед мистецтвом нові завдання. Після створення Болонської 
мистецької академії ознаками професійності митця стало не тільки 
добре володіння образотворчими засобами, але й загальна освіченість, 
яка допомагала розуміти художнику категорії міфу, алегорії та символу. 
Ця підготовка сприяла виділенню художника з середовища ремісників, 
дозволивши їм зайняти престижне місце в освіченому суспільстві. 
Таким чином, ведучи розмову про професійне церковне мистецтво, 
беремо до уваги саме художників, які завдяки навчанню отримували не 
тільки навики роботи з формою та кольором, але були носіями певних 
теоретичних знань, які надавала тогочасна академічна художня освіта. 

Значною мірою завдяки діяльності професійних художників на 
території Закарпаття у середині XVIII ст. можемо бачити помітні мистецькі 
трансформації, що особливо проявилося у змінах форм образотворчого 
мистецтва. Площинно-лінеарний живопис із виразною декоративністю 
і символічною обумовленістю кольору замінювався на тонально-
просторовий, у якому колір використовується як засіб моделювання 
простору та творення емоційного середовища. Нова естетика, породжена 
ідеями Ренесансу, завдяки освіті та міському цеховому мистецтву проникає 
в інтер’єр храмів грецького обряду в основному у середині XVIII ст. 
Зважаючи на те, що це мистецтво приходило у формах, характерних для 
стилю бароко та рококо (які були притаманні саме для аристократичних 
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палаців та величних, підтримуваних аристократією храмів і монастирів)54, 
ці форми будемо окреслювати як «аристократичне мистецтво». Тим більше, 
що, окреслюючи мистецтво бароко і класицизм, нерідко використовують 
термін аристократизм, який лежить в основі естетичних устремлінь 
художників. 

Часто вживаний вираз «європейський вплив» на територію України, 
а отже Європи, виглядає дещо дивним (адже Україна також частина 
Єв ропи) і може бути пов’язаним з поглядами російських мислителів 
сло в’янофільського спрямування з його протиставленням особливої 
ро сійської душі заходу55. Тому термін «аристократична культура», чи 
«арис тократичне мистецтво», дозволить нам уникнути протиставлення 
руський – західний, а з іншого боку – розв’язати проблему існування двох 
культур не тільки в українському середовищі, а й, наприклад, угорському, 
словацькому, польському. Бо ще упродовж довгого часу можемо бачити 
паралельне існування традиційної культури села та нової культури, яка 
знайшла вираз у високому мистецтві аристократичних верств, яке згодом 
намагалися наслідувати міщани. Саме аристократична вишуканість і 
вченість, яка орієнтувалася на античні форми та ідеали, прищеплювалася 
широким масам через освіту. Звісно, що цим терміном не будемо заміняти 
визначення певного стилю, а тільки вказувати на нові культурні орієнтири, 
які з’явилися разом із ширенням освіти серед простого населення. Такими 
осередками нової естетики ставали значні міста, які помітно впливали 
на художній розвиток навколишніх територій. Для сучасного Закарпаття 
таким центром можемо вважати м. Кошіце (Словаччина).

Разом із тим значної ваги у царині гуманітарних досліджень сьогодні 
набуло питання візантійської спадщини, яке пов’язано як з церковним 
мистецтвом, так і загалом з історією церкви. Це зумовлено багатьма 
чинниками, серед яких не останню роль відіграли культурно-політичні 
трансформації, якими характеризуються 1990-ті роки. Особливу увагу до 
себе дана проблема викликала через підвищення інтересу українського 
суспільства до власних історичних і культурних витоків. Однак проблема 
візантійської традиції виявилася у контексті історичної свідомості 
неоднозначною, особливо на тлі формування ідеології «русского мира». 
Зазначена ідеологія, маючи за мету створити синтезовану свідомість, за 
основу взяла переважно створені російським романтизмом форми та 
ідеї, які їх породили56. Тут маємо на увазі синтетичні ознаки російського 
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візантизму, який скоріше можемо вважати витвором російської ро ман-
тичної культури, аніж візантійським спадком. В архітектурі та об ра зо-
творчому мистецтві фактично можемо говорити про відродження явища 
XVII ст., яке називалося «дивное узорочье»57. 

Пробуючи окреслити проблематику візантійського спадку в живописі 
Закарпаття, прагнемо уникнути заідеологізованого підходу до цього по-
няття, яке часто за формальними мистецькими ознаками визначає ареал 
ідеологічного проникнення. Можемо говорити, що саме це ідеологічне роз-
ти ражоване поняття візантійського спадку стало причиною формування 
пев них архітектурних та образних популярних штампів, які сприяють 
ви бір ковому окресленню кола художніх форм. Особливо ці умовні схеми 
по міт ні в архітектурно-мистецькій виразності російської церкви, завдяки 
чому нерідко нівелюються місцеві ознаки церковної культури регіонів. 

Не заперечуючи досягнень московської іконописної школи та 
архітектури, для окреслення візантійської художньої традиції на 
Закарпатті у нашому дослідженні будемо опиратися на художні форми, 
які дали пагони не тільки на московському, болгарському, сербському чи 
грузинському ґрунті, але й спричинилися також до розвитку живопису 
у Карпатах. Очевидно, що поняття візантійського культурного спадку 
у Карпатах можемо зрозуміти тільки тоді, коли з’ясуємо процеси та час 
проникнення християнства візантійського обряду на землі історичної 
Мукачівської єпархії, бо тільки формування спільноти, яка сповідувала 
певні релігійні погляди, могло зумовити формування мистецтва певного 
характеру. 

Говорячи про твори, які сьогодні можемо віднести до візантійського 
мистецтва на Закарпатті, мусимо бачити певну умовність такого поняття, 
бо загалом на території краю присутня скоріше народна інтерпретація 
цього художнього явища. Тобто можемо вести мову більше про мистецтво, 
породжене візантійським духовно-культурним імпульсом, аніж говорити 
про безпосередні художні запозичення. Тому, на наш погляд, є досить 
відповідним термін, запропонований Б. Пушкаш, – метавізантійське 
мистецтво58.

Разом з тим, на підставі зібраного матеріалу, опираючись на су час ні 
методологічні підходи, намагаємося внести певні корективи в ус та новлені 
ще у радянському часі стереотипи сприйняття української куль тури. 
Це зумовлено потребою подолання тогочасного уніфікуючого підходу, 
який сформував узагальнене, ідеологічно стандартизоване трак ту вання 
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української культури, в основі якої розглядається народне (сільське чи 
трудяще) середовище. У цьому прослідковуємо впливи марксистського 
класового підходу59. Канонізація цих поглядів сьогодні породжує 
конфліктність там, де її не може бути, бо уніфікаційні підходи передбачають 
створення узагальнених схем, що не сприяє розумінню принципу єдності 
у багатоманітності однієї культури. Зокрема, на сьогодні нерідко народне 
мистецтво розглядається як самодостатнє, випускаючи з уваги, наприклад, 
мистецтво церковне чи аристократичне (де воно є). Це може свідчити про 
подальше існування у наукових дослідженнях тоталітарного розуміння 
поняття «єдина культура». Такий стан зумовлений і певними політичними 
упередженнями, а також недостатньою вивченістю власної культури. 

Для вивчення зібраного матеріалу використано низку методик, які 
допомогли окреслити хронологічні рамки дослідження, визначити базо-
ві чинники, які впливали на розвиток мистецтва у цьому часі, а також 
дозволили структурувати та систематизувати сам матеріал. Серед важ-
ливих теоретичних методик було використано логічний метод, який 
сприяв, завдяки гіпотетичному підходу, можливості зробити припущення, 
що без врахування багатої історії церковного малярства зрозуміти шляхи 
формування школи образотворчого мистецтва на Закарпатті до кінця 
неможливо. Дана гіпотеза дозволила твердити, що професійні митці на 
Закарпатті, які орієнтувалися на провідні загальноєвропейські мистецькі 
художні устремління, з’явилися задовго до першої половини ХХ ст. 
А відтак опиратися при обґрунтуванні базових чинників утворення 
закарпатської мистецької школи тільки на народному декоративному 
мистецтві та впливі модерних європейських течій без врахування глибокої 
традиції образотворчого мистецтва краю – неможливо. Разом із тим, цей 
підхід дозволив припустити, що при домінуванні конфесійної свідомості 
у середовищі українського населення Закарпаття творчість художників 
мала бути зорієнтована саме на теми релігійного спрямування. Це загалом 
і доводимо нашим дослідженням, коли говоримо, що образотворче 
мистецтво, породжене не церковними ідеями, з’явилося тільки у другій 
половині ХІХ ст.

Інший, аксіоматичний підхід логічного методу став важливим для 
окреслення певних понять, якими послуговуємося у дослідженні. Зокрема, 
до таких визначень можемо віднести обґрунтування поняття церковного 
мистецтва, поняття руської традиції, а також визначено осередки, які 
мали великий вплив на художнє життя історичної Мукачівської єпархії. 
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Використовуючи зазначений підхід, намагалися уникнути двозначностей 
у наших висновках, хоча у гуманітарній науці уникнути суб’єктивного 
чинника майже неможливо.

Однак основний матеріал дослідження базується саме на іс то рич-
но му методі, що було продиктовано поставленими завданнями. Таким 
чи ном, майже весь виклад побудовано у хронологічній послідовності, за 
винятком окремих розділів, які зумовлені потребою розширення розу-
мін ня контексту. Такий контекстуальний підхід дозволяє розширити 
ма те ріал для зіставлення, не заперечуючи хронологічного підходу і до по-
ма гаючи виявити внутрішні глибинні зв’язки явищ образотворчого мис-
тецтва із економічно-культурними процесами у Центральній Європі та 
Україні зокрема. Саме історичний метод, з його можливостями виявлення 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків у контексті історичної епохи, дозволив 
скласти певну картину розвитку образотворчого мистецтва на Закарпатті 
другої половини XVIII – першої половини XX ст.

Для з’ясування ролі монастирів, монастирських художників та їхнього 
впливу на зміни в образотворчому мистецтві краю було використано 
метод моделювання. Цей метод використано з метою розв’язання проблеми 
консерватизму в закарпатському патріархальному суспільстві і з’ясування 
фактів проникнення нових художніх форм, які у подальшому стали навіть 
загальноприйнятим елементом традиції малярства у церковних громадах. 
В основу методу лягли напрацювання іноземних науковців, які присвятили 
багато уваги культурним процесам в Угорському королівстві і, зокрема, 
вивченню художнього життя у чернечих спільнотах. Таким чином, метод 
моделювання на основі аналогів дозволив нам зробити висновок, що 
традиційно осередками духовного життя, на які орієнтувалося українське 
населення, були монастирі, які мали абсолютний авторитет і стали саме 
тими важливими чинниками зміни образної системи. Цей метод дозволив 
наблизитися до розуміння значення монастирів чину святого Василія 
Великого у процесі розвитку української спільноти.

Базування на відомі мистецькі об’єкти стало логічним з метою ви ко-
ристання порівняльного методу дослідження для ок рес лення хронологічних 
рамок та виявлення можливих осередків ви никнення досліджуваних 
творів. Завдяки цьому методу було про ве де но порівняльний аналіз 
низки досі невідомих композицій, що доз во лило припустити ймовірність 
формування художників-василіан у єзуїтських колегіумах. Завдяки цьому 
підходу було зроблено спробу окреслити ареал поширення іконопису 
середини XVIII ст. так званого «майстра іконостасів з околиць Славська». 
Послуговуючись цим підходом, вдалося ідентифікувати, вірогідно, 
останній твір визначного закарпатського живописця Фердинанда Видри 
у с. Золотарево Хустського р-ну. Разом із тим, метод допоміг побачити 
динаміку зростання кількості професійних художників на Закарпатті, які 
активно залучалися до роботи у церкві. 
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Поряд із загальнонауковими методологіями було використано низку 
мистецтвознавчих методик, зокрема так званий іконологічний метод, який 
був в основі погляду на мистецтво Ервіна Пановського. Іконологічний 
ме тод особливо важливу роль відіграв при спробі інтерпретації окремих 
сю жетів та композицій. Опираючись на думку відомого мистецтвознавця, 
за якою неможливо побудувати жодну гуманітарну дисципліну без гу ма-
ніс тичного погляду на світ та на людину, в аналізі творів не об межуємося 
кон статацією фактів, а намагаємося їх трактувати як прояв певних люд-
ських устремлінь і переживань. Таким чином, можемо говорити про те, 
що цей метод досить добре збігається з предметом дослідження, коли 
зважимо на теорію вченого, за якою творчість стає мистецтвом тільки 
тоді, коли воно є людяним60. А зважаючи на те, що предметом нашого 
зацікавлення є саме церковне мистецтво, іконологічний метод набуває 
важ ливого значення. Адже категорія людяності чи питання людини 
є базовими для проблеми церковного мистецтва, що узгоджується з по-
гля дами Е. Пановського на проблему стосунків мистецтва і людини, де 
серед критеріїв виводяться відповідальність і терпимість, які породжені, 
на думку дослідника, з одного боку – розумністю і свободою людини, 
а з ін шого – її схильністю до помилок і її тлінності. Це дозволило нам 
уник нути як абсолютизації явища церковного малярства, так і надало 
ба зо ві підходи для розуміння і розв’язання питання мистецтва у творах 
при мітивних, а інколи й недолугих за виконанням.

Якщо брати до уваги іконологічний принцип, то не можна обійтися 
без іконографічного, який у багатьох випадках дозволив ідентифікувати 
як цілі композиції, так і окремі зображення. Беручи до уваги церковне 
малярство з його певним канонічним правилом творення образної 
системи, зазначимо, що цей метод дозволив зробити аналіз багатьох 
зображень через призму пануючих зображальних схем того чи іншого 
періоду. Разом із тим цей метод допомагає систематизації творів як за 
формами, так і за стилями.

Таким чином, використання загальнонаукових методик та мис-
тецт вознавчих принципів дозволило не тільки систематизувати твори 
у хронологічному порядку, але також через контекстуальні підходи на 
ос но ві систематизованих груп, пов’язавши їх з історичним тлом, вивести 
тен денції, які сприяли формуванню того чи іншого мистецького явища. 
У цьому контексті важливе місце має біографічний принцип укладання 
матеріалу, особливо коли мова йде про вивчення ролі митця у розвитку 
мистецького явища.
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Для з’ясування питання дослідження професійного образотворчого 
мистецтва на території Закарпаття постає проблема усвідомлення цього 
яви ща самим суспільством. Маємо на увазі формування у суспільстві по-
тре би високоякісного живопису, який могли виконати тільки художники-
професіонали. Очевидно, що живопис на території краю існував до XVIII ст., 
однак його виконували або мандрівні майстри, або самі селяни, які від-
зна чалися талантом малювання. 

При вивченні інформації, пов’язаної з живописом на території су час-
ного Закарпаття, у коло дослідження потрапили архівні матеріали, зокрема 
протоколи візитацій єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського, циркуляри 
владики Андрія Бачинського; контракти та листування мукачівських єпис-
ко пів із митцями, розписки про виконання робіт, опубліковані рекламні 
по відомлення та матеріали про виконання живопису в храмах. Серед 
ви ко ристаних матеріалів є низка нових джерел та документи, які уже 
по трап ляли у коло дослідження історичної науки, проте беремо їх до 
ува ги, ставлячи завдання проаналізувати ці джерела з метою пошуку 
ін фор мації, пов’язаної з розвитком мистецтва. Окрім архівних джерел та 
до кументів беремо до уваги всі доступні видання, пов’язані з розвитком 
мис тецтва у краї протягом першої половини ХХ ст.

Таким чином, найдавнішу інформацію про стан церковного бу дів-
ницт ва та образотворчого мистецтва можемо відстежити у протоколах ві-
зи тацій єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського (1700 – 1767), здійснених 
у 1750 – 1752 роках. У науковий обіг зазначені протоколи потрапили зав-
дя ки особливій увазі до них одного з найплідніших дослідників іс то рії 
церкви на Закарпатті у міжвоєнний період історика о. Василя Гад же ги. Нам 
вдалося опрацювати протоколи з описом церков у жупах: Ма раморош61, 
Угоча62, Унг63 та Земплін64. Три перші є складовою частиною сучасної 
Закарпатської області, остання ж входить до складу двох сучасних країн – 
Словаччини та Угорщини. З огляду на вивчення стану парохій у жупах 
Земплін та Аба великий інтерес викликає нещодавня праця о. Петера 
Зубка, який представив матеріали візитації цих жуп егерським єпископом 
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Ференцом Барковці65. На жаль, на даний час не є відомі матеріали 
візитації четвертої жупи, що сьогодні входить до складу Закарпатської 
області, – Березької. Інформація, що зафіксована в цих документах, 
має неабияку цінність для нашого дослідження через увагу візитатора 
також до живопису в храмах. Зазначені матеріали проливають світло на 
стан церковного будівництва, іконопису, монументального малярства, 
а візитатор нерідко вдається до характеристик оздоблення храмового 
інтер’єру. Зокрема, можемо зауважити оцінку деяких зображень як «не 
відповідних», чи про церкву – «правильно оздоблена іконостасом». Також 
цікавим фактом при описі церковного простору є поділ живопису на 
ікони намісні і верхні, що дозволяє говорити про існування у середині 
XVIII ст. повного іконостаса, який складався з намісного ярусу та верхніх 
ікон. Як свідчать найдавніші збережені зразки живопису, це – пророчий 
та апостольський ряди. Важливо, що візитатор, описуючи церковне 
оздоблення, звертає увагу на відповідність обладнання храму грецькій 
традиції або також зауважує елементи, запозичені з латинської традиції. 
Таким чином, матеріали візитацій дозволяють скласти загальне уявлення 
про стан церковного малярства у середині XVIII ст. Це дозволяє скласти 
загальну думку про стан церковного живопису в часі, коли розпочалися 
значні мистецькі зміни. 

Завдяки ґрунтовним дослідженням ряду науковців, зокрема в Андрія 
Шлепецького66, Іштвана Удварі67, Дмитра Данилюка68 та багатьох інших, 
було опубліковано низку матеріалів, важливих для розуміння процесів у 
Мукачівській єпархії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. З них можемо 
з’ясувати, що у цьому часі відбувалося структурування єпархії, а також 
помітні перші спроби написання праць, у яких знайшли відображення 
історичне самоусвідомлення «руських громад», мовознавчі студії для 
практичної потреби шкільництва та з’явилися твори красного письменства. 
Це свідчить про епоху як особливо важливу для культурного поступу 
населення на території історичної Мукачівської єпархії. Проте, як уже 
зазначалося, майже непомітною залишилася проблема образотворчого 
мистецтва. Це призвело до переважання серед українських істориків дум-
ки, що епоха владики Андрія Бачинського принесла певну нівеляцію влас-
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но го художнього обличчя завдяки уніфікаційним процесам в архітектурі, 
які проводив австрійський уряд69. Не заперечуючи цієї думки, на наш 
погляд, варто відкинути ідеологічні упередження і розглядати художній 
розвиток краю як продовження власної художньої традиції в умовах 
просвітницького раціоналізму та абсолютистського універсалізму. 

З цієї причини серед важливих документів, опублікованих за зна че-
ни ми вище дослідниками, необхідно виділити циркуляри владики Андрія 
Бачинського, які дозволяють побачити головні напрями діяльності єпис-
ко па, а також розкривають його велику увагу до розвитку мистецтва70. 
По ряд із публікованими матеріалами, зазначена епоха добре представлена 
у документах Державного архіву Закарпатської області. Зокрема, особливо 
цікавими і малодослідженими залишаються «Документи про будівництво 
та ремонт церковних споруд», а також різноманітні контракти єпископів із 
будівельниками, майстрами, урядовцями, серед яких інколи трапляються 
також контракти з художниками та скульпторами на виконання робіт у 
храмах обширної єпархії. Надзвичайно цінними для розуміння розвитку 
церковного мистецтва є креслення як церковних споруд71, так і іконостасів 
та церковного начиння72. Звісно, необхідно відзначити складності ро бо ти 
з документацією архіву, зважаючи на те, що переважна кількість ма те-
ріа лів написані латинською мовою. Через це велика частина зібраного 
ма те ріалу поки що не потрапить до кола аналізу джерельної бази. Проте 
на віть опрацювання незначної частини документів, переважно фонду 151 
«Правління Мукачівської греко-католицької єпархії в м. Ужгород»73, доз-
во ли ло визначити авторство монументального живопису святилища Хрес -
то воз движенського собору в Ужгороді, а також з’ясувати авторство різьб-
лення іконостаса та єпископської кафедри у цьому храмі. Про важ  ли вість 
такої роботи саме зараз свідчить значна увага іноземних дослід ників, зок-
ре ма до документації 151 фонду, переважно угорських74 та ру мунських75, 
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про що говорять їхні недавні публікації76. Така підкреслена увага 
дослідників до архівних джерел засвідчила актуальність архівної 
роботи сьогодні. Надзвичайно цінним, з огляду на потребу розуміння 
стану історичного самоусвідомлення та культурного розвитку руського 
населення, стало сучасне видання словацькою мовою першої історичної 
праці на Закарпатті Йоаникія Базиловича «Brevia notita fundationis Theo-
dori Koriathovits…».77 

Дослідники звернули увагу саме на мистецький спадок Закарпаття 
у середині ХІХ ст. З цього часу значно збільшився інтерес до пам’яток 
культури, які почали аналізувати в історичних працях. Це стало 
продовженням процесу вивчення історичного спадку, який відбувався 
на тлі формування національного самоусвідомлення серед широких 
верств населення. Звісно, витоки цього явища можемо бачити ще у другій 
половині XVIII ст., які були значною мірою зумовлені практичними 
потребами – обґрунтуванням історичного права Мукачівської єпархії на 
окреме існування. Зокрема, праця Йоаникія Базиловича вийшла як реакція 
на працю Ігнатія Батяні, Семигородського єпископа, в якій останній 
висловлював сумніви щодо низки фактів, пов’язаних з історією християн 
греко-руського обряду78. Саме з цього часу активно накопичувались 
матеріали, які розглядали питання власного історичного минулого. 
Певним підсумком досліджень є праця Михайла Лучкая79, правда, у ній 
головну увагу звернено на події і факти, які впливали на життя народу та 
церкви. Тільки в окремих випадках зустрічаємося з короткими оцінками 
архітектури та мистецтва, зокрема іконостасів. Наприклад, описуючи 
церкву в Мукачівському монастирі, історик вказує на кам’яне різьблення 
при оздобленні храму, а також говорить про красу іконостаса, який було 
передано до с. Тополяни (Східна Словаччина)80 після руйнації кам’яної, 
спорудженої 1661 р., церкви. Незважаючи на окремі моменти зацікавлення 
творами архітектури чи мистецтва, бачимо, що історичні дослідження 
середини ХІХ століття усю увагу приділяли виключно подіям. 
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Наприкінці ХІХ ст. дещо більша увага почала приділятися саме 
об’єктам, пов’язаним з історичними подіями. Зокрема, тут необхідно 
виділити праці Тиводара Легоцького. Наприклад, у «Монографії Березької 
жупи»81 наведено не тільки описи декотрих церковних споруд, але також 
опубліковано найдавніші відомі нам графічні зображення окремих будов. 
Помітну увагу дослідник приділив опису приміщень Мукачівського 
монастиря та монастирської церкви. Досить цікаву інформацію про 
церковні споруди знаходимо у праці цього ж дослідника «Історія 
греко-католицьких церков Березької жупи до ХІХ ст.»82. На жаль, що 
стосується живопису, то трапляються тільки загальні згадки про нього. 
У другій половині ХІХ ст. також помітно зростає увага до церковного 
будівництва та мистецтва у різноманітних виданнях. Зокрема, цим часом 
датуються публікації «Про окремі дерев’яні церкви у Моравії, Сілезії 
та Галичині» (1858), а в 1866 р. у матеріалах Віденської центральної 
історичної та археологічної комісії було опубліковано працю «Дерев’яні 
церкви жупи Сатмар»83. Дослідження надзвичайно цікаве чудовими 
графічними зображеннями, які мають особливу цінність при вивченні 
дерев’яного будівництва, зокрема готичної храмової архітектури. До видань 
такого плану потрапляє і робота Войцеха Дєдушицького «Мистецтво 
будівництва у староруських церквах», яку було опубліковано 1888 р.84 
Таким чином, бачимо, що у другій половині ХІХ ст. увага до церковного 
мистецтва помітно зросла, хоча стосується вона переважно архітектури. 
Якоюсь мірою це пов’язано з активним спорудженням об’єктів типової 
кам’яної архітектури, що призводило до втрати унікальних художніх 
форм і прийомів у дерев’яному церковному будівництві різних регіонів 
Закарпаття.

Процес будівництва нових типових мурованих храмів на території 
історичної Мукачівської єпархії упродовж ХІХ ст. докорінно змінив 
стан справ у церковній архітектурі – у багатших селах долини з’явилися 
кам’яні церкви з бароковими завершеннями веж. Розвиток церковного 
будівництва спричинив посилення уваги до дерев’яних храмових споруд, 
яких ставало дедалі менше. Роботою, яка звернула значну увагу на давні 
надбання церковного мистецтва Закарпаття, була публікація Івана Сільвая 
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(псевдонім Уріїл Метеор) «Наші скарби»85. Цей дослідник приділив значну 
увагу також чудотворним іконам тогочасної Мукачівської єпархії. Проте 
якогось певного мистецького аналізу цих творів у описі Сільвая немає. 
Окремі публікації про розвиток мистецтва трапляються й у періодичних 
виданнях, однак вони найчастіше презентаційні, без ґрунтовного аналізу. 

Особливе значення у вивченні мистецького спадку Закарпаття ві діг-
ра ла доба Чехословацької республіки (1919 – 1939). Адже саме цей пе рі-
од характеризується сплеском інтересу до культури Закарпаття. Од  ним 
із перших дослідників та фотографів пам’яток архітектури краю став 
чеський офіцер Флоріан Заплетал (1884 – 1969)86, який був від ря джений 
для роботи в уряді першого губернатора Підкарпатської Ру сі (назва 
Закарпаття у складі Чехословацької республіки) Григорія Жат ко вича (1886 
– 1967). Це дозволяло використовувати високопосадовцю автотранспорт 
для поїздок по території краю і зробити значну кількість фотографій, 
на яких зафіксовані міста, села, історичні будови, дерев’яні церкви та 
одяг населення краю87. З дослідженням церковного мистецтва пов’язана 
діяльність у нашому краї і Богуміла Вавроушека, зокрема у його праці 
«Дерев’яні церкви Підкарпатської Русі»88 опубліковано 272 фотографії на 
ту пору існуючих дерев’яних храмів, а також низка ін тер’єрів, придорожніх 
хрестів та каплиць. Його теоретичний аналіз – це систематизація типів 
дерев’яних церков та короткий опис їхньої форми та історії. Особливо 
цінними для нашої теми є зображення з інтер’єрів кількох церков. 
Поряд з цими дослідниками мистецтву Підкарпатської Русі значну увагу 
приділили Амалія Кожмінова89, Рудольф Гулька90 та Їржі Краль91. Пам’ятки 
церковного мистецтва Закарпаття викликали ве ли кий інтерес у багатьох 
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чеських художників, наприклад, під їх впливом Йозефом Ржержіхою92 
було створено чудові графічні композиції дерев’яних церков Закарпаття. 

Зазначений період цікавий пожвавленням дослідницької діяльності 
не тільки чеських діячів, але завдяки підтримці чехословацького уряду 
в краї значно покращується стан освіти, що сприяло формуванню 
місцевої світської інтелігенції. У покращенні освітнього рівня та розвитку 
культурних процесів на Закарпатті значну роль відіграли емігранти, які 
були змушені покинути батьківщину через історичні перипетії у Російській 
імперії 1917 – 1920-х років. Це переважно емігранти з українських земель 
та самої Росії, серед яких особливо хочеться виділити Володимира 
Залозецького (1884 – 1965) та Володимира Січинського (1894 – 1962). Саме 
В. Залозецький здійснив першу відому нам експедицію з метою вивчення 
та фіксації пам’яток історії та культури Закарпаття. Дослідження ви-
значного буковинця заклали ґрунтовні підвалини для вивчення мис тецт ва 
краю, адже саме В. Залозецькому належить одна із перших праць, яка 
порушувала проблему музеєфікації та збереження пам’яток де ре в’яного 
будівництва. Поряд з цим дослідник значну увагу звернув і на вивчення 
церковного мистецтва доби середньовіччя на Закарпатті. Таким твором 
Володимира Залозецького є «Про романські і готичні будівлі на території 
Підкарпатської Русі»93, а також «Горянська замкова каплиця»94. Правда, 
в останній головну увагу дослідника привернула архітектура, а не жи-
вопис.

Ще одним визначним дослідником, який залишив помітний слід у 
вивченні мистецтва Закарпаття, а також зробив вагомий внесок у розвиток 
його архітектури, є Володимир Січинський. Зокрема, у праці про бойківське 
будівництво95 він звертається і до пам’яток, які знаходилися на території 
сучасного Закарпаття. Так, до групи бойківських він зараховував храми 
у Нижніх Верецьках (Нижні Ворота Воловецького р-ну) та с. Бистрий 
(найвірогідніше сучасне с. Котельниця Воловецького р-ну). Підстави так 
вважати дають його звіти з експедицій на Підкарпатській Русі, які він 
проводив упродовж двох років. Зокрема, перший звіт за 27 вересня 1924 р., 
де він згадує групу розібраних бойківських церков у с. Бистре, Верецько і 
Таламаш, з чого випливає, що Бистре є на Воловеччині. Великий інтерес 
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викликають його згадки про живопис, датований дослідником XVII і 
навіть XVI ст. У звіті за 30 грудня 1925 р. особливо цікавою є інформація 
про знахідку, яку дослідник відкрив у монастирі на Чернечій горі у 
Мукачеві, а саме зображення церкви, що була споруджена тут 1661 р. 
Таким чином, зазначене повідомлення дає нам можливість атрибутувати 
малюнок ротондальної тридільної церкви, яка часто публікується у 
виданнях Закарпаття без вихідних даних96. В останньому звіті дослідник 
акцентує увагу на тому, що стан зі збереженням пам’яток на тогочасній 
Підкарпатській Русі дуже поганий, бо ніхто не цікавиться недолугими 
перебудовами на Мукачівському замку та невдалими втручаннями у 
дерев’яну архітектуру. Січинський значний внесок зробив і в розвиток 
будівництва на території тогочасної Чехословацької республіки. Зокрема, 
він виконав проект храму монастиря редемптористів, спорудженого 
упродовж 1931 – 1934 рр. у м. Михайлівці (Словаччина), та чудової церкви у 
с. Нижній Комарник (Словаччина). Ці будови стали важливими пам’ятками 
української культурної присутності на цих територія. Цікавим фактом є те, 
що активне дослідження мистецтва краю призвело до зростання інтересу 
до своєї спадщини у освіченої частини населення тогочасної Підкарпатської 
Русі. Чудовим прикладом може бути поява на полотнах закарпатських 
митців дерев’яних церков як самодостатніх мистецьких об’єктів. Сьогодні 
можемо вести мову і про те, що питання вивчення церковної архітектури 
Закарпаття знайшло місце і в працях Данила Щербаківського, якому 
належить низка унікальних фото, наприклад церкви Благовіщення в 
с. Мартинка Іршавського р-ну97.

На 1930-ті роки припадає і зацікавлення іконописом Закарпаття. 
Серед перших дослідників необхідно згадати Всеволода Саханєва, який 
у 1931 р. опублікував працю «Малювання ікон на Підкарпатській Русі»98. 
Ін ша праця цього дослідника, присвячена розвитку іконописання на За-
кар патті, була опублікована у Празі 1932 р.99 У цьому дослідженні ав тор 
спробував проаналізувати особливості форми, джерела впливів на роз ви-
ток іконописання на Закарпатті. У цей час значно зростає інтерес до різ-
но манітних культурних явищ краю, зокрема до народного мистецтва. Так, 
у 1932 р. цей же дослідник публікує статтю про різьблення на території 
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Закарпаття100. До речі, питання декоративного мистецтва краю викликало 
надзвичайно великий інтерес багатьох інших дослідників, серед яких 
слід згадати емігранта з Росії С. Маковського, який опублікував працю, 
що і до сьогодні залишається одним із найповніших досліджень про 
декоративно-прикладне мистецтво Закарпаття101. Така увага до мистецтва 
закарпатського села збіглася з процесами зростання національної 
самосвідомості серед населення, що породило потяг багатьох освічених 
людей до пошуків характерних національних рис у культурі. 

У часі Другої світової війни процес вивчення мистецтва Закарпаття 
не припинявся. Саме до цього часу належить одне з найбільш ґрунтовних 
досліджень розвитку образотворчого мистецтва на Закарпатті. Маємо на 
увазі публікації О. Ізворіна (псевдонім Євгена Недзельського) «Сучасні 
руські художники»102. Робота стала підсумковою, узагальнюючою працею 
досліджень попередників. Незважаючи на те, що сам історичний виклад 
вмістився на семи сторінках, дана розвідка у подальшому лягла в основу 
майже всіх досліджень образотворчого мистецтва Закарпаття. По суті, 
сучасні погляди на історію образотворчого мистецтва краю тільки 
розвивають думки, висловлені О. Ізворіним. 

 Значні політичні зміни після Другої світової війни, входження 
території колишньої Підкарпатської Русі (сучасного Закарпаття) до 
складу УРСР позначилися також на процесах вивчення мистецтва краю. 
Очевидно, що антирелігійна ідеологія СРСР знайшла відображення в освіті, 
науці, культурі та суспільному житті. Послуговуючись марксистською 
світоглядною системою, гуманітарні науки, зокрема історія, основний 
акцент ставили на вивчення класової боротьби у краї. Відповідно, 
інтереси до мистецтва тогочасного Закарпаття обмежувалися проблемами 
впровадження ідей соцреалізму в художнє життя краю. Зважаючи на те, 
що мистецтво мусило висвітлювати актуальні питання життя суспільства, 
мистецтвознавство часто виконувало роль своєрідного коректора через 
критику «негативних» художніх явищ. Вивчати мистецтво попередніх 
століть (яке у переважній більшості було пов’язане з церквою) стало не 
тільки неактуальним, а ще й небезпечним. Проте навіть за цих обставин 
шедеври дерев’яної церковної архітектури викликали значний інтерес 
у багатьох освічених людей Радянського Союзу. Так, у рік входження 
Закарпаття до складу СРСР (1946) виходить праця про архітектуру Західної 
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України103. І тільки у 1960-х роках зауважуємо позитивні зміни у ставленні 
до культурної своєрідності окремих регіонів, що проявилося у зростанні 
числа публікацій, пов’язаних із мистецтвом краю. З’явилися перші видання, 
присвячені творчості закарпатських митців та народному мистецтву. 
У цьому контексті особливий інтерес викликають фотоматеріали та роз-
відки ленінградського вченого Д. Гобермана104. 

Доробок українських дослідників мистецтва 1950 – 1960-х рр. було вті-
лено у 6-томній Історії українського мистецтва105. У цьому виданні вперше 
системно представлено матеріали з живопису, куди було включено також і 
закарпатський матеріал. Включити дослідження образотворчого мистецтва 
Закарпаття до загальноукраїнського художнього контексту допомогла 
активна робота визначного українського вченого Павла Жолтовського106, 
що дозволило йому згодом видати ґрунтовну розвідку про український 
жи во пис XVII – XVIII ст.107 Особливо цінною для вивчення питання 
жи во пису на Закарпатті стала праця цього ж дослідника, присвячена 
мо ну мен тальному живопису України, де звернено окрему увагу на мону-
мен тальний живопис у дерев’яних храмах західної України108. У праці 
впер ше настільки ретельно викладено матеріал, пов’язаний з розвитком 
об разотворчого мистецтва на Закарпатті у XVII – XVIII ст. І хоча темі 
цер ковного живопису Закарпаття у працях присвячено не так багато місця, 
але вперше мистецтво краю було включено у такому обсязі у контекст 
ук раїнської культури. Водночас ці видання засвідчили більш лояльне 
став лення до церковного мистецтва, яке у СРСР 1970-х рр. поступово 
на бирало значення історичного спадку східнослов’янських народів. 
У цей же період значну дослідницьку роботу провів Григорій Логвин109. 
У презентаційному дусі для зацікавлення ширшого кола осіб дослідник 
видав праці, які ознайомлюють з пам’ятками мистецтва усієї України110, 

 

 



44

а згодом і окремо Карпат111. Остання його праця представила матеріали 
із Закарпаття у величезному просторі України і Молдови, вписавши 
церковне мистецтво краю у процеси, які відбувалися на великому прос-
то рі християнського світу, сформованого грецькою традицією112. Ці 
дослідження стали важливим джерелом поширення інформації про мис-
тецт во Карпат, а відтак і актуалізувало питання охорони цих об’єктів. 

Зацікавленість церковним мистецтвом Закарпаття проявлялася і піз-
ні ше, у 1970-х роках, але це було пов’язано значною мірою з дерев’яною 
цер ковною архітектурою і розглядалося переважно у руслі презентації і 
популяризації пам’яток архітектури. Серед таких дослідників не може мо 
не згадати Петра Юрченка113 та Петра Макушенка114, праця якого без по-
середньо присвячена Закарпаттю. 

Повертаючись до питання вивчення образотворчого мистецтва За-
кар паття кінця XVIII ст. – першої половини ХХ ст., бачимо цілий ряд 
розвідок з цієї проблеми, зокрема уже згадуваними дослідниками мис-
тецт ва: В. Залозецьким, Є. Недзельським, В. Січинським, Б. Вав роу ше ком. 
Після цього увага до питання розвитку живопису помітно зрос ла тільки 
в останній третині ХХ ст. Саме тоді з’являється, по су ті, перша історична 
розвідка витоків та розвитку закарпатського об ра зо творчого мистецтва під 
авторством Григорія Островського115. Тут вперше зроблено хронологічну 
систематизацію образотворчого мистецтва Закарпаття, починаючи від 
найдавніших часів і до 1970-х рр. Очевидно, що найбільшої уваги було 
приділено новому радянському мистецтву, яке оспівувало «оновлене» 
життя краю. Саме ця праця актуалізувала на Закарпатті імена багатьох 
раніше забутих художників. Про значне зростання уваги до культури краю 
і до мистецтва зокрема свідчить книжка Івана Попа, у якій було досить 
популярно представлено найцікавіші монументальні та історичні пам’ятки 
Закарпаття116. Поступове політичне віддалення культурно споріднених те-
ри торій Східної Словаччини та Закарпаття зумовило зацікавлення явищем 
закарпатської художньої школи і на території Східної Словаччини. Серед 
та ких праць слід згадати публікацію, у якій Степан Гапак намагався роз-
крити особливості закарпатської малярської школи117. Останній прагнув 
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представити власні погляди на особливості закарпатського малярства та 
актуалізувати творчість закарпатських художників серед культурного 
середовища Пряшівщини.

Активне зацікавлення живописом Закарпаття майже збігається з 
відновленням Української державності. Серед досліджень, які значну увагу 
присвятили образотворчому мистецтву історичної Мукачівської єпархії, 
слід назвати роботи Олени Чернеги-Балли та Михайла Сирохмана118. 
Наприкінці 1990-х років вийшла низка праць Бернадет Пушкаш119, 
Владислава Грешлика120, Василя Отковича121 та ряд інших, у яких знайшло 
своє відображення також мистецтво Закарпаття. Видання цих дослідників 
допомогли сформувати досить чітке розуміння про географічне поширення 
певних мистецьких явищ та хронологічні рамки їх існування. Таким 
чином сформувався важливий масив матеріалу, який дозволив з’ясувати 
мистецькі тенденції на території Закарпаття. Ніколи раніше не було 
присвячено стільки уваги крайовому мистецтву, свідченням чому є видання 
останніх років, зокрема: «Адальберт Ерделі»122, «ІМЕN»123 під редакцією 
І. Небесника, М. Сирохмана та П. Балли, «Адальберт Ерделі» – альбом, 
укладений А. Ковачем124, «Й. Бокшай» – альбом, що вийшов під редакцією 
О. Зайцева, та альбом, упорядкований Ф. Ерфаном125, і цілий ряд 
інших. Особливо процес вивчення мистецтва краю пожвавився після 
2000 р., що можемо пов’язати з відкриттям Закарпатського художнього 
інституту, де зараз готується кілька дисертаційних досліджень, темою 
яких є образотворче мистецтво краю. Незважаючи на зростання кількості 
публікацій, присвячених цій темі, назвати результати вивчення повними 
й всебічними досить важко. Зокрема, ціла низка творів закарпатських 
іконописців залишається поза типологічним і хронологічним контекстом. 
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Падіння тоталітарної ідеології зумовило зростання у суспільстві ролі 
церкви, викликаючи інтерес до творів, які знаходилися у храмах краю. 
Початок ХХІ ст. став періодом актуалізації досліджень та популяризації 
мурованої церковної архітектури краю, іконостасного різьблення та 
церковного живопису. Незважаючи на спробу виокремлення професійного 
церковного мистецтва другої половини XVIII – початку ХХ ст., його 
вивчення буде малоефективним, якщо не брати до уваги історичного 
тла – посилення централізації у Австрійській імперії другої половини 
XVIII ст. Розгляд мистецьких явищ на Закарпатті без розуміння головних 
культурних тенденцій всієї держави Габсбургів звужує аналіз тільки 
до певних формальних (стилевих, індивідуальних) та хронологічних 
порівнянь. Для з’ясування культурної ситуації у досліджуваний період 
на території Центральної Європи у коло наших досліджень було введено 
праці іноземних науковців, професійні зацікавлення яких дотичні також 
до культури Закарпаття. Зокрема, важливий матеріал представлено 
у публікації Клари Гараж126, яка зробила ґрунтовну розвідку історії 
угорського монументального малярства. Цікаво, що саме ця праця 
свідчить, наскільки вільнішою була наука в Угорщині порівняно з 
тогочасним СРСР. До таких же праць варто зараховувати й «Угорське 
малярство ХІХ ст.»127 та «Угорське малярство ХХ ст.»128. Серед цінних 
досліджень для нашої теми важливою стала робота Юлії Сабо129, яка 
детально проаналізувала магістральні напрями розвитку угорського 
малярства у ХІХ ст. Названі праці стали важливим підсумком вивчення 
угорського образотворчого мистецтва за майже три століття. Опираючись 
на розуміння тенденцій розвитку мистецтва в Угорщині, можемо краще 
з’ясувати загальні процеси мистецького розвитку і на Закарпатті. 

Зі сказаного бачимо, що наукові пошуки останніх п’ятдесяти років 
спрямовані головним чином на саме явище закарпатської художньої школи 
та на творчість окремих її представників, про що свідчить їхня постійна 
присутність у інформаційному полі. Серед останніх найбільш широко 
представлених імен слід назвати А. Ерделі, Й. Бокшая130, Ф. Манайла131, 



47

А. Коцку132, Е. Контратовича133 й інших. У коло цих мистецтвознавчих 
досліджень потрапила також творчість сучасних корифеїв краю, зокрема 
В. Микити134, Ю. Герца, І. Ілька135, В. Скакандія136, З. Шолтеса137, В. При-
ходь ка138. Переважно ці праці є презентаційними, у яких головна увага 
звернена на біографію та творчі досягнення митців. На сьогодні поки 
що не створено узагальненого видання з цього питання, уже не кажучи 
про дослідження, які охоплюють художні процеси ХІХ ст. та попередніх 
століть. На нашу думку, саме там необхідно шукати важливі чинники 
для розуміння сучасного стану закарпатського образотворчого мистецтва 
та культури загалом. 

Серед важливих досліджень, які безпосередньо пов’язані з темою і 
відіграли значну роль у написанні даної праці, є ґрунтовне дослідження 
Михайла Сирохмана139. Ця робота містить надзвичайно цінний фактаж, 
який базується не тільки на вивченні попередніх літературних джерел, але 
також на важливих індивідуальних обстеженнях та записаних автором 
оповідях мешканців закарпатських сіл. Зважаючи на певну фольклорність 
окремих оповідей, низка повідомлень потребує ще свого обґрунтування, 
проте інформація, опублікована у цій праці, дозволила з’ясувати багато 
цікавих фактів у розвитку закарпатського церковного мистецтва. Звісно, 
що у підготовці дисертаційного дослідження досить значний масив 
інформації базується на попередніх авторських монографічних виданнях – 
першому140 та другому доповненому141. Особливо цінними стали дос лі-
джен ня угорських науковців, які безпосередньо пов’язані із темою роботи, 
зокрема Сильвестра Тердіка142, який останнім часом видав цілу низку 
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матеріалів143, серед яких особливу цінність для українських науковців 
можуть становити матеріали, видані українською мовою144. Окремо 
варто зупинитися на дослідженні сучасної угорської дослідниці Бернадет 
Пушкаш, яка видала надзвичайно цінне видання, у якому зроблено 
спробу всеохопної хронологічної систематизації пам’яток церковного 
малярства на території історичної Мукачівської єпархії з найдавніших 
пам’яток до кінця ХІХ ст.145 Незважаючи на деякі неточності у датуванні 
та сумнівність окремих висновків, праця залишається чи не найкращим на 
сьогодні досягненням хронологічної і стилевої систематизації церковного 
мистецтва історичної Мукачівської єпархії. З цього огляду особливою 
цінністю відрізняється праця Стефана Ткача146 – одне з перших ґрунтовних 
досліджень іконопису Східної Словаччини. Він заклав важливі підвалини 
хронологічної систематизації іконопису на теренах історичної Мукачівської 
єпархії.

Для вивчення церковного мистецтва та його теологічної інтерпретації 
цінною є робота Іштвана Іванчо147, з огляду на яку було зроблено спробу 
інтерпретації церковного малярства на основі його розуміння церквою. 
До кола цих праць можемо віднести також дослідження Юдіт Колба та 
Йозефа Гапака, у якому зібрано найцінніші (з художнього, історичного та 
релігійного погляду) твори з території Угорщини148. Проте, систематизуючи 
твори за конфесійною ознакою, авторка, вчинивши з формальної точки 
зору правильно, позбулася можливості цільного бачення, наприклад, 
явища іконопису (розведено у розділах «Православна церква» і «Греко-
католицька церква»).

Для вивчення і порівняльного аналізу важливе значення мали так ож 
словацькі дослідники, зокрема Мирослав Сополига149 і Владислав Греш-
лик150, дослідження іконопису якого відзначаються чіткістю і ґрунтовністю. 
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Також важливою є публікація авторського колективу Мілоша Дудаша, 
Івана Гойдича та Маргіти Шукайлової151. Робота містить цінну інформацію 
про дерев’яне церковне будівництво Східної Словаччини, а також 
хороший зображувальний матеріал, який допомагав робити порівняльний 
аналіз багатьох творів образотворчого мистецтва Закарпаття та Східної 
Словаччини. До важливих матеріалів, які висвітлюють розвиток мурованої 
архітектури як Східної Словаччини, так і Закарпаття, належить видання 
Антона Лішки та Івана Гойдича152. Зазначені дослідження сприяли фор-
му ванню широкої інформаційної бази для вивчення розвитку об ра зо-
творчого мистецтва на Закарпатті. 

Особливо цінними для вивчення питання іконографії та історії ук ра-
їнсь кої ікони стали дослідження сучасних українських науковців, зокрема 
Дмитра Степовика, який зробив спробу охопити явище українського іко-
нопису протягом 1000 років розвитку153, а також цікавим, з огляду на на ше 
дослідження, є його узагальнення щодо іконографії та іконології154. Не 
можемо обійти увагою також ґрунтовне дослідження українського се ред-
ньовічного живопису155, яке стало важливим для вивчення особливостей 
розвитку візантійської традиції на території України. Вивченню іконопису 
присвятили свої праці не тільки мистецтвознавці, а й теологи, наприклад, 
Патріарх Димитрій (Ярема)156, у праці якого бачимо досить оригінальні і 
несподівані підходи у вивченні українського іконопису. Зокрема, важливе 
значення має спроба порівняльного аналізу українського живопису та 
зраз ків середньовічного малярства Західної Європи. Його відкриття, на 
наш погляд, вносять додатковий ракурс у вивчення образотворчого мис-
тецтва України, а відтак викликають інтерес при дослідженні іконопису 
так ож найзахіднішої частини нашої держави – Закарпаття. Окрім того, 
ця праця цікава також тим, що показує стан вивчення іконопису на За-
карпатті. Якщо у публікації твори зі Східної Словаччини потрапили до-
сить значною частиною, то Закарпаття представлено тільки кількома, що 
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свідчить про відсутність у науковій літературі інформації про іконопис 
Закарпаття. Тому на сьогодні можемо говорити, що найкраще висвітлення 
закарпатського іконопису зроблено Бернадет Пушкаш. Щодо вивчення 
питання особливостей образотворення та особливостей колористики як 
в іконописі, так і у творах, зорієнтованих на аристократичну естетику, 
особливо цінною стала праця Володимира Овсійчука157. Для аналізу 
творів, які потрапили у коло дисертаційного дослідження, важливим 
стало вивчення кольорових трансформацій в українському живописі 
під впливом ренесансної естетики, які зробив В. Овсійчук. Окрім цієї 
роботи величезний пласт опрацьованого матеріалу було використано при 
вивченні мистецтва ХІХ ст.158 Остання робота стала важливою, бо дала 
можливість бачити культурно-історичне тло в Україні у зазначеному часі.

Тож, опираючись на попередні дослідження образотворчого мистецтва 
сучасного Закарпаття, бачимо, що системному вивченню мистецтва 
історичної Мукачівської єпархії присвячено тільки кілька робіт. Проблеми 
розвитку церковного малярства на Закарпатті висвітлювалися тільки 
спорадично в окремих статтях. З цієї причини дане дослідження є цінним, 
з одного боку, як узагальнення попередніх розвідок, а з іншого – вводить 
у науковий обіг цілу низку пам’яток мистецтва та робить висновки, які 
дають можливість по-новому глянути на відомі твори.
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Використовуючи термін «руська церква», або «церква греко-руського 
обряду», маємо на увазі християнство, яке сформувалося на грецькій 
духовній та культурній традиції і було адаптоване у слов’янському сере-
до вищі завдяки церковнослов’янській мові. Саме ця, уже розвинута у 
Візантійській імперії та Болгарському царстві духовна і культурна тра диція 
стала базою для формування нової культури Київської Русі. Хрещення 
Русі дало змогу сформувати і руську церкву, не без участі якої Київ 
у ХІ ст. став помітним політичним, культурним і духовним цент ром 
на сході Європи159. Теорії щодо походження самого терміну «Русь» 
розглядати не будемо, бо це виходить поза межі наших досліджень. 
Проте дотримуємося думки, що історичним ядром Руської держави слід 
розглядати Середнє Подніпров’я160.

Прийняття християнства на цих землях сприяло укріпленню держав-
ності, а з просуванням влади руських князів на нові терени відбувалося 
роз ши рення також руської церкви. Церква візантійської традиції, висту-
паю чи у «симфонії» з державою, стала і для політичної влади Києва 
важ ливим духовним та культурним осердям, наслідуючи вироблену в 
Конс тантинополі традицію161. Духовний імпульс християнства та грецької 
вче ності сприяли відродженню культури слов’ян у руслі, запропонованому 
християнською церквою, яка сприяла формуванню нових орієнтирів 
у самосвідомості населення. Родоплемінна свідомість народів завдяки 
єди ній церковній обрядовості, мові богослужінь, наспівам поступово на-
бувала більш універсальних надплемінних ознак. Приймаючи церковні 
традиції й обряди, племена поступово відчували спорідненість, що почала 
окреслюватися поняттям «руської церкви». Певні підстави вважати так 
нам дає візантійський історик ХІІ ст. Нікіта Хоніат, який відзначив, що 
«християнський руський» народ врятував Візантію від навали половців162. 
А про те, що духовний вплив цієї церкви був тісно переплетений з 
культурним, свідчать факти активної слов’янізації угро-фінських народів, 
які поступово потрапляли під вплив руської державності і церкви на 
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північному сході Русі. Можемо також твердити, що духовний імпульс 
київської церковної традиції був настільки сильним, що продовжував впли-
ва ти на релігійну і культурну ситуацію навіть після падіння державного 
утво рення Русь. Найвірогідніше, це можемо пов’язати з проникненням 
хрис тиянства у широкі маси населення, а це вже не вимагало державної 
підтримки церкви, бо християнізоване населення саме природним чином 
роз вивалося, підтримуючи уже традиційну обрядову форму.

Разом з тим, засвоєна церковна обрядовість та мистецтво ставали 
важливими елементами самоідентифікації. Ознаками цієї духовної і 
куль турної традиції виступали грецький обряд, церковнослов’янська мова 
богослужінь, кирилична писемність, а з 1582 р. – також і юліанський 
календар. Факт, що розширення руської церкви несло з собою і цер ков-
нослов’янську мову та кириличне письмо, свідчить про те, що вогник, 
запалений свв. Кирилом і Методієм за посередництвом св. князя 
Володимира, засяяв з великою силою на значних просторах, об’єднуючи у 
церкві слов’янські і неслов’янські народи, які з плином часу після хрещення 
відчували помітну духовну, а згодом – і культурну спорідненість. Через 
це і населення Карпат, зберігаючи традицію, відносило себе до «руської 
церкви» у розумінні культурної і духовної спорідненості. 

Населення, яке сповідувало християнство східного (грецького) обряду 
на Закарпатті, як, зрештою, і в Східній Словаччині, північно-східній 
Угор щині, багатьох землях Румунії, співвідносило себе в першу чергу 
з духовною традицією «руської церкви», хоча часто мало що знало про 
політичне утворення «Русь». Така релігійно-культурна обособленість мала 
і свої зовнішні ознаки, що проявлялося не тільки у побуті, одязі, але і в 
особливостях будівництва та оздоблення храмових споруд. Серед таких 
специфічних форм можемо виділити і образотворче мистецтво, яке було 
пов’язане саме з церквою. 

Виходячи з культурної ідентичності, розвиток образотворчого мис-
тецтва на Закарпатті розглядаємо у її контексті, беручи до уваги до мі-
ную чі художні тенденції у середовищі християн грецького обряду. Є різні 
погляди на появу іконописання у нашому краї. Зокрема, існує думка, 
що витоки певних форм в іконописі Східної Словаччини, а отже і За-
карпаття, слід пов’язувати з балканською традицією163. Жодним чином не 
заперечуючи значних впливів з півдня через Румунію, на основі аналізу 
збереженого матеріалу – творів живопису XVII – XVIII ст. – доходимо 
висновку, що переважаючі зв’язки були все ж не з півднем, а зі сходом 
(особливо північно-західна частина сучасного Закарпаття), тобто із зем-
лями, культура яких формувалася під впливом традиції Київської Русі. 
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Особливо хочеться відзначити роль Перемишля як важливого духовного 
і культурного орієнтира для руського населення північно-східних земель 
Угорського королівства та Сучави, що мала значний духовний вплив на 
Мараморош. Це дає підстави вважати, що особливості малярства ікон 
на Закарпатті могли бути пов’язаними з цими релігійними центрами. 
Таким чином, духовна традиція, яка проявлялася в обрядовій системі, 
приносила і чітку, вироблену культурну форму, проявляючись у розвитку 
іконописання.

Помітні зміни у мистецтві, як і свідомості населення, пов’язані з 
ак тивізацією освітньої діяльності, що дало про себе знати у другій по-
ло вині XVIII ст. На цю пору в Ужгороді почала працювати єзуїтська 
колегія, яка, по суті, була першим навчальним закладом такого рівня на 
Закарпатті164. Поява значної кількості освічених діячів церкви та культури 
у краї тісно пов’язана з діяльністю саме цього ордену, серед яких можемо 
наз вати єпископів Симеона Ольшавського (1733 – 1737), Михайла-Мануїла 
Ольшавського (1743 – 1767), Андрія Бачинського (1772 – 1809)165, автора 
гра матики руської мови Арсенія Коцака (1737 – 1800), першого історика 
краю Йоаникія Базиловича (1742 – 1821)166 та ін. 

Саме освіта з орієнтацією на аристократичну культуру XVIII ст. ста ла 
важливим чинником трансформації суспільства, що знайшло своє від-
ображення також і у мистецьких формах. Важливу роль у розвитку осві ти 
краю відіграла також Мукачівська єпархіальна школа, яку завдяки знач-
ним старанням відкрив єпископ Михайло-Мануїл Ольшавський у 1744 р. 
Остання була не тільки школою підготовки священнослужителів, але ма-
ла значення певного осередку духовного і культурного впливу на життя 
суспільства. Зокрема, у документі про діяльність школи у Мукачеві, окрім 
чітко визначених принципів прийому на навчання, роботи зі студентами, 
особливу увагу приділяють катехезам, які повинні були виголошувати 
спудеї у церквах як самого міста Мукачева, так і в храмах Росвигова, 
Підгорян, Підгорода, – на ту пору окремих поселеннях (сьогодні – це 
час тини міста). Ці катехези не тільки актуалізували для віруючих у часі 
посту жертву Христову, але і привносили нові ідеї у середовище руського 
населення, бо стосувалися самого життя народу. Таким чином ширилися 
нові ідеї і засуджувалися певні низькі прояви у житті суспільства. Про 
потребу такої роботи свідчать звинувачення з боку представників церкви 
західного обряду, які часто акцентували на невігластві руського населення. 
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І пізніше, як бачимо з циркулярів, з цим боровся і владика Андрій 
Бачинський167. Така діяльність школи заслуговує на особливу увагу, бо 
свідчить про намагання єпископа та проводу школи змінювати ситуацію 
не тільки серед кліру, але також серед населення засобом навчання у 
храмах.

Це дає нам підстави говорити, що церква греко-руського обряду 
відігравала важливу роль не тільки як ознака самоідентифікації населення, 
але також стала важливим чинником формування освіти у краї. Разом 
з освітою у середовище українського села проникали нові етичні та 
естетичні погляди, головним орієнтиром для яких стала аристократична 
культура міста. Такі культурні трансформації у суспільстві знаходили 
своє відображення також у розвитку образотворчого мистецтва, ос-
нов ним замовником якого на Закарпатті майже до ХХ ст. залишалася 
церква. Остання стала чи не єдиним простором, де селянин зустрічався з 
образотворчим мистецтвом, яке не тільки візуалізувало перед ним єван-
гельські оповіді, але й виховувало його художні смаки. 

Єдність світорозуміння селянина, обумовлена сільськогосподарськими 
цінностями та циклічністю життєвого і виробничого процесів, почала 
руйнуватися під впливом нових ідей другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст., які базувалися на так званій історичній свідомості, опертій на 
романтизації політичного історичного минулого свого народу168. Історія 
акцентувала свою увагу саме на політичному минулому народів, яке 
підкреслено ідеалізувалося і героїзувалося, а на питання релігійні звер-
та лося менше уваги, адже церква латинської традиції для європейських 
народів була уніфікуючим чинником. Через це право на окреме політичне 
існування народів Центральної Європи освячувалося історичною тра-
ди цією державного існування. Це зумовило зростання національної са-
мосвідомості, яка обґрунтовувалася тяглістю власної історичної традиції, 
де церква виступала тільки однією з національних інституцій. А оскільки 
аристократія була головною політичною персоніфікованою силою, то й 
ідеали цієї верстви ставали визначальними у формуванні політичних 
і національних устремлінь у цьому часі. З цієї причини на Закарпатті 
процес формування національної свідомості затягнувся, бо майже не 
мав опертя на політичну традицію. Відсутність власної шляхти, яка в 
середньовіччі була єдиною політичною верствою, залишала небагато 
підстав для формування власної політичної історії. 
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Тому саме конфесійний чинник відігравав значно більшу роль, 
особливо на ранніх етапах національного відродження руського населення 
та в період «будительства» на Закарпатті, він скеровував увагу будителів 
на Схід. Таким чином, культурна ідентичність вказувала на єдність з 
«руською традицією» на схід від Карпат. Це проявилося у творчості 
більшості визначних постатей краю, наприклад, Олександра Духновича 
(1803 – 1865), Олександра Павловича (1819 – 1900), а пізніше – Євгенія 
Фенцика (1844 – 1903), Івана Сільвая (1838 – 1904), Августина Волошина 
(1874 – 1945). Пошуки ідентичності та культурні устремління освіченої 
частини населення до певної міри позначилися також на творах церковного 
мистецтва.

Розвиток та подальше формування історичної свідомості, яка від бу-
ва лася завдяки шкільним програмам різноманітних політичних утворень, 
на якій зростала сучасна самоідентифікація на Закарпатті, сприяли на-
рос танню тенденції виокремлення себе з руського (українського) загалу 
на основі особливостей історичного розвитку. Зокрема, саме у часі, 
коли історична свідомість ставала домінуючою – у ХХ ст., закарпатські 
школярі навчалися у школах Австро-Угорщини (до 1918 р.), Чехословацької 
республіки (1919 – 1939), Угорщини (1939 – 1944), СРСР (1945 – 1991), 
України (з 1991). Це дає нам можливість зрозуміти велике значення 
західного вектора у свідомості населення. Зростання позитивного 
ставлення до західної орієнтації також пов’язане зі спробами українських 
істориків доби незалежності відшукати власне місце у контексті Європи. 
На жаль, сьогодні можемо зауважити, що деякі інтерпретації історичної 
пам’яті сучасного українського населення Закарпаття, яке зорієнтоване 
на Захід, досить погано кореспондуються з культурною ідентичністю 
періоду національного самоусвідомлення. Таким чином, можемо говорити 
про проблему співіснування культурної ідентичності та історичної 
пам’яті. Важливо сказати, що ці два рівні самосвідомості є абсолютно 
об’єктивними. Проте найбільша проблема полягає у намаганні сторін, 
які базуються на різних позиціях, заперечити аргументи один одного. 

Примирити ці дві позиції прагнули дослідники, які намагалися 
роз глядати культурні особливості краю як наслідок східного і західного 
ре лігійно-культурного впливу, зокрема В. Залозецький та Б. Вавроушек169. 
Проте навіть така позиція, особливо популярна у часі Чехословацької 
республіки, не стала переважаючою у пізніших дослідженнях.
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Із цієї причини вивчення живопису, а зважаючи на головного за-
мов ника образотворчого мистецтва – церкву, саме церковного малярства 
цього періоду може посприяти розстановці важливих акцентів, які ра-
ні ше не бралися до уваги. Маємо право твердити, що саме у мистецтві 
без конфліктно знайшли своє відображення обидва рівні свідомості – 
культурна приналежність та історична пам’ять. Адже твори мистецтва 
є проявом культурної ідентичності, але, водночас, залишаються від об-
ра женням історичного поступу. Таким чином, систематизація та аналіз 
мистецтва краю, на нашу думку, сприятиме створенню цільної картини 
культури українського населення у часі, коли цього конфлікту не існувало.

Важливим для розуміння культурного стану церкви греко-руського 
обряду на теренах Закарпаття у XVIII ст. є те, що домінуючу частину цієї 
спільноти становили селяни. Життя сільських колективів визначалося 
практицизмом, а його образний світ був породжений і обумовлений 
віруваннями та родинною пам’яттю. Світогляд цієї спільноти у переважній 
більшості обмежувався регіональним, а на Верховині – навіть локальним 
простором замкнутої гірськими пасмами долини. Це середовище уособ лю-
валося часто родинно пов’язаною спільнотою, стосунки в якій визначалися 
системою норм, здебільшого освячених церквою, яку в громаді представляв 
священик (як тоді називали – батько). У межах цієї церковної громади лю-
ди на і могла проявити себе, адже саме церква була осередком загального 
зібрання, в якому кожний займав відповідне йому місце. Світ села мав 
свою історичну пам’ять, побудовану на легендах і переказах про родичів, 
які нерідко набирали казкового забарвлення. Історичне самоусвідомлення 
у цьому середовищі формувалося системою норм та пам’ятними подіями 
села та сім’ї. 

Політична історія держави проникала у цю свідомість тільки через 
якісь конкретні події або через принесені перекази та літературу. Такими 
джерелами було військо, куди періодично вербували молодих хлопців, та 
школа. Якщо розповіді вояків про дива, які їм доводиться бачити, часто 
зазнавали значних трансформацій у переказах, то зростання писемності 
досить помітно впливало на зміни свідомості та світорозуміння. Звіс-
но, що основною літературою, з якої бралася інформація про події 
дав нішої історії, були богослужбові та книги релігійного змісту, тому 
елемент релігійної свідомості пронизував також світ побутових вірувань і 
традицій. Згодом зростання рівня освіченості привносило до цієї громади 
також і нові ідеї, розуміння та поняття, сформовані у часі античності 
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та середньовіччя. Увага до освіти та можливості, які вона відкривала 
для особи, поступово сприяли зростанню авторитету вченості серед 
праг матичного селянства, хоча на початках освіта сприймалася як щось 
непотрібне і чуже. Про це чудово свідчить циркуляр, виданий владикою 
А. Бачинським 1802 р., де йдеться про потребу примусу віддавати 
селянських дітей у науку170, що вказує на відсутність у цьому часі мотивації 
до навчання серед селян. Практицизм сільської громади, як бачимо, 
навіть на початку ХІХ ст. скептично ставився до теоретичних знань, які 
виглядали непотрібними у повсякденному житті землероба чи пастуха.

Релігійно-обрядова система села, яка супроводжувала усі найважливіші 
події у житті людини, була тісно пов’язана церковним літургійним ко-
лом свят, що впливало і на створення символічно-образного світу, який 
знаходив відображення у творах образотворчого мистецтва. Саме у способі 
життя та особливостях світосприйняття можемо шукати мінімалізм, 
декоративізм та оповідність, які переважають у трактуванні образів 
народним художником. Для нього було характерним введення у розписи 
фольклорного розуміння окремих біблійних подій, прив’язування їх до 
повсякденного життєвого досвіду селянина. У XVIII ст. на усталену образну 
систему народного малярства починає помітно впливати ілюст ро ва на 
література, яка сприяє привнесенню у храмовий простір зображень, ство-
ре них професійними митцями і інтерпретованих народним художником. 
Таким прикладом вважаємо композиції пределів із церкви св. Миколая 
у с. Чорноголова Великоберезнянського р-ну – «Три волхви» (Т. 1. 3.) та 
«Порятунок рибалок св. Миколаєм». Композицію «Три волхви» (Іл. 2.10) 
виконано дуже вправно, з дотриманням принципів лінійної перспективи, 
що дає підстави говорити про запозичення художником цього зображення 
з якогось джерела. Павло Жолтовський датує твір XVIII ст.171, відповідно і 
сусідня композиція «Порятунок рибалок св. Миколаєм» (Іл. 2.29) належить 
до цього ж часу. Особливо цікавим на останньому творі є зображення 
міста, яке автор моделює легким каліграфічним ударом пензля. На жаль, 
композиція зазнала досить значних втрат, що бачимо по фрагменту зоб-
раження перекинутого корабля у нижній частині образу. На самій ро бо ті 
біля св. Миколая можемо зауважити напис: «С ЦЪ NИКОЛАЕ». Тво ри 
з с. Чорноголова за манерою моделювання схожі до живопису, на прик-
лад, у бабинці церкви св. Параскеви у с. Олександрівка Хустського р-ну. 
Тут принцип зображення схожий лінеарністю, а також має ті самі 
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естетичні орієнтири на твори західноєвропейського мистецтва. Цей же 
підхід у моделюванні форми бачимо на склепінні нави у зображенні 
пророка Іллі на панській колісниці. Незважаючи на запозичення самого 
сюжету, принцип зображення скоріше нагадує прийоми, притаманні де-
ко ративним народним розписам. Сама колісниця, запряжена чотирма 
кіньми, на якій возноситься Ілля, зображена досить схематично, що 
на гадує схематизм зображення брички на гуцульських кахлях172. В обох 
зоб раженнях можемо зауважити, що художник схоже малює виїмку на 
возі, позначаючи вихід з карети, а всю її покриває сіточкою. Таким чи-
ном, намагаючись досягнути виразності зображення, художники в обох 
випадках використовують принцип схожої схематизації. Відрізняє розписи 
одне – спроба використання перспективи у церковному стінописі. 

Схематизація форми та локальна кольорова пляма разом з ви ко рис-
танням графічних можливостей лінії стали характерними ознаками твор-
чості сільських митців. Під цю характеристику чудово підпадає жи вопис 
«Св. Стефан» (Іл. 2.5), «Юрій змієборець» (Іл. 2.6), «Втеча до Єгип ту» 
(Іл. 2.7) та «Несіння хреста» (Іл. 2.8) із пределів церкви св. арх. Михаїла 
в с. Ужок Великоберезнянського р-ну. Пізніші втручання не дозволяють 
коментувати первісний вигляд зображень, але навіть на основі сучасного 
стану можемо говорити про домінування локальної плями, підкресленої 
лінією. Разом з декоративністю кольору народний майстер не забуває про 
правдивість зображення, вводячи рум’яна на обличчях, прагне передати 
реальність живих персонажів. 

Прагнення максимально прикрашати різні речі, пов’язані з церквою, 
вказує на дуже характерні прийоми сільського майстра – декоративізм. 
Таке багатство прикрас зумовлено острахом чистої площини, що про-
яв лялося у намаганні максимально покривати декором усі вільні місця. 
Зрос танням ваги декору характеризується як народне декоративне, так 
і народне образотворче мистецтво. Цікаво, що у цьому часі любов до 
при крашання десь узгоджувалася з мистецтвом бароко у XVIII ст., яке 
зумо вило зростання уваги до декоративності майже у всьому, навіть у 
про фе сійному українському живописі, що демонструють, наприклад, 
твори жовківської школи чи ікони з с. Березна Чернігівської області173. 
Однак побудувати твір образотворчого мистецтва, використовуючи тільки 
засоби декорування, міг тільки народний художник, прикладом чого 
можемо назвати ікону Богородиці Одигітрії, яка походить з с. Крайниково 
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Хустського р-ну і сьогодні зберігається у Закарпатському обласному музеї 
архітектури і побуту174. Така декоративність у манері народного майстра 
не була самоціллю, вона використовувалася художником для досягнення 
чуттєвості та емоційності зображення.

Звичайно, нове професійне, оперте на барокових принципах мис-
тецт во другої половини XVIII ст. важко назвати беземоційним. Адже 
ре несансна чуттєвість, яка була покладена у основу барокового живопису, 
роз кривалася через намагання художника наслідувати навколишній 
при родний світ. Цьому не заважали навіть прийоми гіперболізації, які 
реалістичність самого зображення вводили в новий містичний вимір. 
Поширені композиції апофеозів були наповнені атмосферою піднесення 
та величі. Зростання ролі чуттєвого начала як у бароковому, так і на-
род ному мистецтві збігаються за часом, проте народна естетика ха рак-
теризується іншою чуттєвістю, її можна назвати безпосередньою, при-
род ною, яка проявлялася в емоційності узагальненої кольорової плями. 
Цим принципом моделювання характеризуються твори, які мали різні 
дже рела походження. Наприклад, в іконі «Успіння» з церкви Покрови 
Пр. Богородиці с. Крива Хустського р-ну (Іл. 3.11), в іконографії якої 
виразні ознаки візантійської традиції, та стінописі того ж XVIII ст. 
у церкві св. Параскеви с. Олександрівка Хустського р-ну можемо ба-
чи ти цю локальну кольорову пляму з лінеарним моделюванням. Цією 
народною імпровізацією різностильових запозичень можемо пояснити ту 
дивну стилістичну єдність композицій, які базувалися на візантійському 
спадкові, з композиціями, інспірованими книжковою гравюрою та ба-
роковим живописом. Особливо виразно це помітно у живописі церк ви 
св. Параскеви с. Олександрівка: у святилищі зображення отців церк ви 
характеризуються східною іконографією, а розписи склепіння від зна ча-
ють ся запозиченнями виразних барокових композиційних схем. Проте це 
не заважає відчувати виконавську стилістичну єдність цілого стінопису. 
Це дозволяє нам говорити, що емоційність переживання, виражена через 
гру локальних кольорових плям, була значно ближчою і природнішою для 
сільського митця, сіра буденність повсякденного життя якого викликала 
потребу передачі іншого світу – світу людських чуттів і емоцій. Таким 
чином, можемо зауважити, що народний майстер будує найперше ритміку 
кольорових плям, яким за допомогою лінії надає відповідної форми.

Серед ознак творчості народного митця також можемо виділити опо-
від ність, яка проявляється не тільки у створенні сюжету, а й у наповненості 
його додатковими, не обумовленими іконографією предметами побуту, 
символами, відзнаками, супровідними написами. Особливо це помітно 
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на популярних у XVII – XVIII ст. композиціях – «Страсті Господні» та 
«Страшний суд». Cвято Воскресіння Господнього мало особливе значення 
як для річного циклу життя сільської громади, так і для родини, у якій 
ця подія передавалася дітям через різноманітні оповіді та легенди. Тому, 
підходячи до зображення сцени «Страстей Господніх», народний майстер 
не обмежувався євангельським сюжетом і поряд із запозиченнями з 
західноєвропейських гравюр вводив сюжети, близькі його середовищу. 
Подібно художники також трактують і «Страшний суд», де мож на було 
дати волю своїй фантазії, особливо що стосується грішників. 

Життя сільської громади мало циклічний характер, де релігійні 
свя та органічно перепліталися з повсякденним життям селянина. Особ-
ли ву роль відігравали свята Різдва Христового та Великодня, які мали 
ве лике значення для унаочнення стосунків та ієрархії у родині, а також 
у громаді. Цікаво зауважити, що навіть господарство через систему об-
рядів включалося до ритму життя родини та громади. Зокрема на Ве-
лик день із паски (освяченого хліба) відрізалися шматочки, які давалися 
чистим тваринам, головно – корові. З Різдвом пов’язані особливі обряди 
заговорювання саду. Помітну роль у житті селянського середовища 
набували так звані «храмові» свята. Парохіальне свято перетворювалося 
на празнування цілого села, коли сходилися гості, щоб розділити ра-
дість з корінними мешканцями. У цьому часі родичі, які приходили з 
близької околиці, запрошувалися на святковий обід, який обов’язково 
супроводжувався молитвою, що ставало своєрідним продовженням свят-
кової літургії і вводило зустріч, переважно родичів, у священне дійство 
церкви. У цьому можемо бачити надзвичайно сильне переплетіння по-
бу тово-родинного життя селянина на Закарпатті з релігійно-обрядовою 
традицією церкви. До певної міри таке ставлення до церковної обрядовості 
можемо пов’язати і з характерним практицизмом селянина, який бачив, 
що церковна традиція насправді залишається чимось незмінним і сталим 
у такому мінливому світі.

У патріархальному суспільстві, де все освячувалося традицією, важко 
уявити легке проникнення якихось запозичень. Обумовленість свідомості 
не сприяла можливості виходу індивіда поза межі мислення громади без 
розриву з нею. Таке конституююче значення традиції у сільській спільноті 
прийшлі проповідники нерідко пов’язували з упертістю, породженою 
неосвіченістю175. Справді, традиціоналізм сприяв замкнутості суспільства 
та консервації певних норм і розумінь життя. Можливо, саме цим можемо 
пояснити архаїзуючі ознаки в іконописі Карпат аж до кінця XVIII ст. 
З цьо го погляду надзвичайно цікавими є ікони пределів у церкві св. 
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Ми ко лая у с. Присліп Міжгірського р-ну 1797 р.176 «Жертвоприношення 
Ав раа ма» (Іл. 2.1), «Перенесення мощей св. Миколая Чудотворця» (Іл. 2.3) 
та «Гріхопадіння прабатьків» (Іл. 2.2), згідно з датуванням іконостаса (про 
що мова піде далі), належать до середини XVIII ст. Живопис пределів 
по діб ної іконографії можемо побачити також у церкві св. Миколая 
с. По  до бо вець Міжгірського р-ну. Зображення позначені схематизмом, 
на їв ною реалістичністю та лаконічністю композиції. Правда, композиція 
з По до бов ця, вірогідно, є давнішою, бо в ній значно більше декоративних 
схе ма тичних прийомів, а Адам з Євою мають німби. У Прислопі зоб ра-
жен ня дерева набуло ознак реалістичності, а на небі з’явилися хмари. 
Тут особливою виразністю характеризується образ «Перенесення мощей 
св. Ми ко лая», де цікаво поєднано принцип перспективи та боязні вільної 
пло щи ни, – постать з хрестом під труною має значно менші розміри, ніж 
ін ші фігури. На іконах бачимо також написи фундаторів, які замовили 
ви конання творів за відпущення гріхів. Тому варто відзначити, що се-
ре до ви ще, або замовник – церковна громада, яка, як правило, збігалася 
з се лом, впливали навіть тоді, коли до створення живопису мав відношення 
якийсь меценат. Він також міг звертатися тільки до того художника, якого 
б сприйняла громада, як це було в Марія-Повчі, де ікону виконав Стефан 
Пап – брат тогочасного пароха Повчі о. Данієла Папа. 

Очевидно, що народний примітив з його безпосередністю зображення 
домінував також через бідність населення, яке намагалося прикрашати 
храми переважно власними силами. Серед особливо виразних зразків 
такої народної інтерпретації метавізантійської іконографії з певними 
вкрапленнями нового малярства можемо назвати твори з церкви св. 
Миколая у с. Бистрий (нині частина міста Свалява) – «Трійця» (Іл. 2.1) та 
«Христос Учитель» (Т. 1. 2). На зображенні Трійці впадає в око намагання 
художника передати першовзір досить обмеженими засобами кольорової 
площини та примітивного лінеарного трактування. Твір датуємо XVIII ст., 
зважаючи на зображення дерева та палацу позаду трьох ангелів. На 
відміну від канонічної схеми зображення ангелів, антураж, виконаний 
на тлі, характеризується намаганням художника якомога вправніше від-
творити реальні об’єкти. Наприклад, у формі зображеного палацу ба чимо 
півкруглі барокові вікна та бароковий купол вежі палацу. У той же час 
обличчя зображених ангелів моделюються виключно лінеарно схе ма-
тич но. Досить близьким за манерою письма до цього твору є «Христос 
Учитель». Проте на тлі цієї ікони виконано рельєфний орнамент, який 
ду же схожий на зразки, які приписуються «майстрові іконостасів з око-
лиць Славська». Ця ікона може свідчити про існування живопису, який 
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передував роботі цього майстра в Бистрому, або про намагання народного 
митця наслідувати живопис «майстра іконостасів». На вірогідність дав-
нішого походження живопису може вказувати архаїчний сувій у руці 
Христа, а не книга, яка є характерною для іконографії «Христа Учителя». 
Проте, якщо брати до уваги походження цієї школи з Галичини, то таке 
припущення виглядає досить сумнівним. Складність атрибуції твору за 
допомогою порівняльного аналізу говорить про те, що визначити час 
виконання іконопису народного малярства за формами чи атрибутами 
дуже складно. Наблизитися до розуміння часу створення цих робіт можна 
тільки розглядаючи їх у історичному контексті. 

Подібних простонародних творів мало бути досить багато, бо, як 
свідчать візитаційні протоколи 1750 – 1751 рр., багато церков, наприклад, 
у жупі Угоча (а це сьогодні переважно Виноградівський район), були 
досить бідними, оскільки були вкриті соломою. Правда, пояснити таке 
поширення наївної манери письма тільки бідністю неможливо, бо навіть 
тоді, коли в оздобленні храмового простору спостерігаємо переважання 
цехових творів та виробів професійних художників, на Закарпатті не 
зникає сегмент народного малярства. Зокрема впливи професійного 
мистецтва можемо зауважити на іконах «Благовіщення» (Іл. 2.10) та 
«Вознесіння Господнє» (Іл. 2.12) з церкви св. Михаїла с. Волосянка 
Великоберезнянського р-ну. Це твори ХІХ ст., у яких художник прагне 
наслідувати принцип живопису тогочасних єпархіальних художників. 
Важливо відзначити, що сільський художник був присутній у просторі 
церковного образотворчого мистецтва аж до першої половини ХХ ст., 
про що свідчать, наприклад, дві намісні ікони «Христос Учитель» та 
«Св. Миколай» (Іл. 2.14) з намісного ряду церкви Покрови Пр. Бо го-
ро диці с. Завійка Міжгірського р-ну, які датуються 1931 р.177 Твори 
ви ко нано простим сільським майстром, вони вражають надзвичайною 
ви разністю та наївністю виконання. Образ Христа наївно миловидний 
своєю круглоликістю та народною реалістичністю зображення. Дуже 
схо жим за типажем та манерою малювання є і зображення св. Миколая. 
Тож бачимо, що упродовж значного періоду формальні засоби, які ви -
користовував народний майстер, були обмеженими через бідність се лян-
ства, недостатність та і непотрібність удосконалення свого мистецтва, 
адже уже саме заняття малярством виділяло його серед громади. 

Поширенню таких народних творів сприяли відпустові свята, під час 
яких селяни також могли придбати недорого ікони. Відомо, що особливою 
популярністю користувалися твори риботицького осередку (тобто з 
околиці Риботичів у сучасній Польщі), художники якого були дуже 
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різної вправності. Саме у XVIII ст. церковний провід починає ставитися 
до цих творів скептично, вважаючи їх невідповідними для храмового 
інтер’єру. Зокрема відоме єпархіальне розпорядження 1766 р. (вірогідно, 
на підставі візитацій Перемиської єпархії 1766 р.)178, у якому заборонено 
«образи риботицької та іншої непристойної роботи, які недосконалі 
маляри, ледви початки своєї професії розуміючи, по відпустах розвозять 
і продають і, таким чином, непристойними своїми зоб раженнями звикли 
людям подавати поганий приклад»179. Також по пе реджалося, «щоб парохи 
своїм парафіянам заповідали, аби таких об ра зів по ярмарках на відпустах 
не купували, бо такі образи до церков прийматися не будуть». Тобто 
бачимо, що риботицький осередок, який традиційно постачав іконопис 
і на територію історичної Мукачівської єпархії180, у середині XVIII ст. 
сприймається як невідповідний естетичним вимогам та якості виконання 
для потреб оздоблення храмового простору. Такі тенденції бачимо і на 
території сучасного Закарпаття, що було по в’язано саме зі змінами в 
естетичній орієнтації освічених представників церкви грецького обряду.

Значну кількість творів та часову тривалість простонародної традиції 
у церковному мистецтві Закарпаття також можемо пояснити майже су-
ціль ною рустикальністю північно-східної Угорщини. А беручи до уваги, 
що на цю пору осередками значних змін образної системи у мистецтві 
були міста з їхнім розвинутим цеховим виробництвом, бачимо, що на 
Закарпатті таких було мало. У тих же поселеннях, які носили назву 
міст, наприклад, Тячів, Хуст, Вишково, Нижні Ворота, Білки, населення 
пе реважно було зайняте саме в аграрному виробництві. Відповідно, й 
естетичні потреби мешканців цих міст мало чим відрізнялися від селян. 

Для того, щоб населення почало приймати нові художні форми, му-
си ли змінитися ціннісні орієнтири. На місце абсолютизації традиції ма ли 
проникнути пропоновані освітою нові ідеали, спрямовані на фор му вання 
особистості вільної від упереджень і більш відкритої до зов нішнього 
світу. Цю місію виконувала саме школа, яка завдяки цер ков ній підтримці 
проникала у найвіддаленіші карпатські села. Ос віт ня діяльність церкви 
стала значно активнішою з середини XVIII ст., відіг равши важливу роль 
не тільки для виховання кліру, а й для транс фор ма ції самого суспільства. 
З цієї причини, досліджуючи зміни у малярстві, надзвичайно важливо 
враховувати освітні процеси, які помітно змінювали ціннісні пріоритети 
сільського населення Карпат. 
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Підтвердженням культурних трансформацій може бути побут селян, 
на що вказують дослідження народного мистецтва, у яких зауважується, 
що тільки зміна ціннісних орієнтирів у суспільстві (які тісно пов’язані зі 
змінами суспільно-економічних відносин) призводила до змін предметного 
середовища181. Це найкраще помітно у значних змінах виробів повсякденного 
побуту та декоративно-ужиткового мистецтва, яке упродовж XVIII – 
XIX ст. демонструє особливо активні запозичення форм та декору під 
впливом цехових виробів. Звісно, що цю тенденцію не можна беззастережно 
переносити на предметне середовище церковного простору, який у житті 
сільської громади займав особливе місце. Адже всяка діяльність, пов’язана 
з церквою, стосувалася не тільки однієї чи кількох осіб, а була спільною 
справою. В оздобленні храму повсякденна конкуренція між газдами 
втрачала ознаки самопрезентації, тому виконання будь-яких робіт до 
церкви набувало не приватного, а суспільного значення. Ініціатива по 
фінансуванню певних художніх творів у храмі ставала тільки здобуттям 
поваги у суспільстві. Через це всяке рішення у питаннях церкви прий-
малося громадою, яка, як правило, є завжди консервативнішою, аніж 
її окремі представники. Разом з тим храмове середовище залишалося 
відображенням тяглості культурної традиції, а, як ми бачили, саме тра-
диція виступала чи не найважливішим маркером самоорієнтації. Тому 
церковне середовище особливо оберігалося. Через це зміни у храмовому 
просторі, які розпочалися у другій половині XVIII ст., свідчать про певну 
трансформацію ціннісних орієнтирів у самих сільських колективах, що 
логічно пов’язуємо зі зростанням ролі освіти. 

Очевидно, що ми тільки окреслили певну проблему у вивченні 
явища на род ного іконописання на Закарпатті. Пояснити його тільки 
впливами ззов ні є шляхом спрощення самого багатогранного явища, 
бо народні оз на ки у живописі помічаємо не тільки на заході сучасного 
Закарпаття, що можна пов’язати з діяльністю групи художників з околиці 
Риботичів. Подібні зразки можемо бачити і на південному сході За кар-
паття, де народні риси в живописі перегукуються з творами на те ри то-
рії сучасної Румунії. Вивчення мистецтва у контексті життя сільської, 
а відтак і церковної громади може допомогти розуміти це явище не 
з по зи ції трактування сучасного мистецтва, але з позиції ролі і місця са-
мо го церковного малярства у сільській громаді. Незважаючи на джерело 
за позичення тих чи інших форм, сільський майстер завжди їх адаптував 
до принципів розуміння прекрасного своєї спільноти та трансформував 
у силу своєї вправності. 

Таким чином, коли під впливом освіти почав змінюватися світогляд 
населення на Закарпатті, з’являється і художній принцип відображення 
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нової дійсності. Це дає підстави пов’язувати мистецтво, породжене ес те-
тикою бароко, з помітними освітньо-культурними змінами у краї. Воно 
справді набуло загальносуспільного характеру, будучи близьким простому 
населенню через чуттєвість та викликаючи інтерес у аристократії й 
освічених кіл суспільства своєю алегоричністю.

Звичайно, що зміни не могли не викликати певного непорозуміння 
чи навіть спротиву серед населення, яке і надалі орієнтувалося на по-
пе ред ню традицію, а відтак надавало перевагу мистецтву, яке було 
ор га ніч но пов’язане з цією традицією. Тому досить тривале існування 
на род них принципів іконописання можемо пояснити і як намагання 
збе рег ти своє обличчя через художню форму. Простонародні ознаки 
у цер ковному малярстві на Закарпатті протрималися майже до середини 
ХХ ст., що можемо по в’язати з упередженим ставленням сільської громади 
до чужого. Адже тільки свій майстер міг творчо розкрити переживання 
і мрії сільського населення, яке спиралося на зрозумілі всім мешканцям 
поняття, з чим можемо пов’язати також притаманну сільській громаді 
потребу постійного оновлення, що стосувалося і церковного живопису. 
А оскільки єдиним об’єднуючим осередком для всієї громади була церква, 
то церковне малярство зазнавало постійних «удосконалень» на догоду 
сма кам нових поколінь, які запрошували найближчого «художника», що 
сприяло існуванню зображень часто у простонародній інтерпретації до 
сьогодні.

Як уже відзначалось, у самовизначенні українського населення 
сучасного Закарпаття велику роль відігравала саме конфесійна при на-
леж ність. Це вимагає більш уважного аналізу культурних особливостей 
сільської громади, які були породжені церквою грецької, чи то візантійської, 
традиції. Остання сформувала не тільки культову обрядовість, але, як ми 
бачили, мала велике значення у повсякденній сільській обрядовості та 
відігравала важливу роль у формуванні естетичних пріоритетів населення. 
З цієї причини очевидним є питання найдавнішого візантійського дже-
рела, яке дало художній струмінь розвитку церковного малярства на-
шо го краю. На цю проблему існує тільки гіпотетичний погляд, який 
ви токи грецької християнської духовної і художньої традиції пов’язує з 
монастирем св. арх. Михаїла в Грушеві182. Проте, у світлі останніх від-
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крит  тів, виникає потреба дещо уважніше поставитися і до питання ро-
ман ських чи готичних впливів на народне закарпатське малярство, на які 
в українському іконописанні звернув увагу Патріарх Димитрій (Ярема)183. 
Однак зараз зупинимося тільки на візантійських формах мистецтва су-
часного Закарпаття, чи то метавізантійських184, які розвинулися в ори гі-
нальне явище уже в післявізантійський час.

Не викликає сумніву, що всяка духовна практика послуговується 
системою матеріальних знаків та образів, у чому важливу роль відігравав 
і сам обряд. Навіть найменш прихильна до рукотворних зображень релігія 
юдаїзму мала свою систему знаків і символів, ба навіть образотворчих 
зображень. Серед таких можемо назвати херувимів на кришці ковчега 
заповіту чи зображення на завісах храму. Очевидно, що і християнство 
виробило свою образну та символічну систему. Cимволізм у зображеннях 
ранніх християн був обумовлений як переслідуваннями з боку держави, 
так і юдейською традицією. Нові життєві принципи християн поступово 
проникали у суспільство, яке уже мало чітко сформовані форми передачі 
образів та естетичні переваги. Таким чином, нові ідеї та ідеали, входячи 
у середовище греко-римського суспільства, одягалися у форми, вироблені 
його художньою традицією. Виглядає так, що на ранніх етапах поширення 
християнства зовсім не стояло питання боротьби з виробленими фор-
маль ними ознаками античної культури, що випливає і з послання апос-
тола Павла185. Погляд апостола спрямовувався на потребу зміни сер ця 
людини, а не на одежі, в яких вона ходить. Цікаво, що античне мис тецт-
во не викликало упередження не тільки у християн, а й навіть у юде-
їв. Підтвердженням потужного впливу античної культури на юдейські 
громади є використання її образної системи навіть у синагогах, наприклад, 
синагога Дура-Европос186.

Таким чином, завдяки апостольському проповідуванню вчення 
Христа у греко-римську культуру проникали нові ідеї, народжені на 
сході тодішньої Римської імперії, які почали міняти зміст цієї культурної 
форми. Процес проникнення християнського вчення мав ознаки загаль-
но імперські, бо вирішальним у творенні нової духовної ситуації була не 
культурна специфіка чи релігійна відокремленість, а універсальне вчення 
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про жертву Христа за гріхи людства. Формальні особливості, які стали 
при водом до подальших непорозумінь, на початках не були визначальними 
ознаками християнських спільнот. 

Зважаючи на вищесказане, виражальні особливості мистецтва, яке 
ми звикли називати візантійським, мали з’явитися значно пізніше, най ві-
ро гідніше, після подолання іконоборства, що сталося у часі імператриці 
Феодори на Константинопольському помісному соборі 842 р.187 Адже саме 
конфлікт, який так потужно сколихнув церкву на теренах Візантійської 
імперії, зумовив серйозну духовну й інтелектуальну роботу серед отців 
церкви не тільки над обґрунтуванням права існування зображень у храмі, 
але і над пошуком форми самого зображення. Сумнів у праві мистецтва 
мати місце у храмі, який був посіяний теологами, мусив бути розвіяний 
не тільки через теологічні доведення, але також через трансформації 
художньої форми, яка позбавлялася чуттєвого начала.

Проблема відображення незбагненного призвела до звуження 
сюжетних можливостей і схематизації живописних прийомів. Однак поряд 
з цим зросли можливості акцентування на декоративній і символічній 
ролі кольорової плями. Створення антропоморфного символу-образу, який 
передавався як форма-традиція, визначило подальшу долю церковного 
малярства як у Східній Римській імперії, так і серед народів, що були 
пов’язані з культурою, виробленою у візантійському суспільстві, яке важко 
уявити без організовуючої ролі церкви. 

Розглядаючи таке явище, як візантійське образотворче мистецтво, 
дослідники схиляються виділяти два напрями. Перший пов’язують зі 
столицею, де величезну роль відігравала елліністична довершеність та 
естетизація. Це мистецтво розвивалося у багатому середовищі і його 
можемо назвати елітарним. Твори цього напряму характеризуються 
вишуканістю форми, досконалістю та якістю матеріалу, витонченістю мо-
делювання форми188. Однак поряд зі столичним існував й інший на пря м, 
який був дуже неоднорідним, і пов’язується він з регіональними куль тур-
ними традиціями, наприклад, коптська, сирійська, перська, вірменська189. 
Ці твори характеризувалися схематизмом, декоративністю та часто ін-
ди ві дуальною експресивністю автора. Ці два явища у візантійському 
мис тецт ві існували поряд, доповнюючи одне одного. Такий погляд на 
про цес розвитку візантійського мистецтва залишається домінуючим і у 
сучасній літературі. 
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Серед базових чинників, які вплинули на формування візантійського 
мистецтва, звично виділяють три складові – античний сенсуалізм, при мі-
тив ні експресіоністичні тенденції народного мистецтва та найважливіше 
джерело візантійського мислення – релігійність. Правда, говорячи 
про античну чуттєвість, мусимо відзначити його різну присутність у 
регіональних осередках та столичній школі, а також різницю його впливу 
на обра зо творче мистецтво у різні періоди. Серед таких злетів сенсуалізму 
мо жемо назвати період так званого палеологівського ренесансу. Інше 
пи тання – народний експресивний примітивізм, який загалом пережив 
сто личну школу і знайшов своє продовження у багатьох країнах. Таким 
прикладом може бути сучасне трактування коптської ікони, яка існує 
переважно у схематичних формах, хоча відомо, що в Єгипті широко було 
представлено і мистецтво, зорієнтоване на столицю. У цьому немає нічого 
дивного, бо, на відміну від Західної Європи, де зауважуємо різні художні 
осередки, у Візантії існувала домінуюча столична школа, яка базувалася на 
особливій повазі до традиції у дусі візантійської уніфікації і намагалася 
регламентувати регіональні мистецькі центри. 

Тому при розгляді проблеми візантійської традиції на Закарпатті 
постає кілька питань, а саме: час проникнення цього явища на територію 
південних схилів Карпат, форми проникнення та шляхи розвитку. Напевно, 
сьогодні питання проникнення візантійської традиції так і залишається 
невирішеним. За однією з версій, візантійська традиція у Карпатській 
котловині пов’язана з місійною діяльністю свв. Кирила і Методія, які 863 р. 
прибули на територію Великої Морави з метою ширення християнства 
слов’янською мовою190. Така позиція підтримується більшістю дослідників191, 
які вважають місію солунських братів початком формування греко-руської 
традиції на Закарпатті192. Інші дослідники схиляються до позиції, за якою 
поява руського населення на південних схилах Карпат зафіксована тіль ки 
у XIII ст., а відтак з цього часу і необхідно виводити традицію гре  ко-
руського обряду. Значною мірою таку думку обстоюють дослідники хрис-
тиянства на Закарпатті, які, спираючись на збережені традиції і церковні 
звичаї, схиляються до органічної єдності між християнами греко-руського 
обряду Галичини і Закарпаття193. Очевидно, що у даній праці це питання 
ми не прагнемо вирішити, залишаючи його на розгляд істориків.
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Беручи до уваги існуючі пам’ятки мистецтва, можемо говорити 
про опосередковані впливи візантійської культури на християн грець-
ко го обряду на Закарпатті, адже розглядати, наприклад, серйозно без-
по се ред ній вплив візантійського будівництва на форму Горянської ро-
тон ди є достатньо проблематичним. Зважаючи на художні форми та 
їхній розвиток на Закарпатті, можемо говорити також про відчутність 
безпосередніх впливів візантійської іконографії на мистецькі процеси 
Закарпаття. Скоріше мова може йти про запозичення місцевими митцями 
уже усталених схем поствізантійської іконографії з близьких духовних 
осередків. Про ці найстаріші форми візантійської іконографії сьогодні 
говорити досить складно, бо пам’яток іконопису, давніших за XVІ ст., на 
території краю на сьогодні не виявлена. Та навіть ті, які датуються цим 
століттям тільки через їхній схематизм, можна віднести і до пізнішого 
часу. А про можливість існування іконописної майстерні у Грушівському 
монастирі можемо говорити тільки на рівні гіпотези, яка випливає з 
аналогів цього часу. Беручи до уваги досить тісні контакти монастиря з 
Константинополем194, можна припустити появу тут зразків візантійського 
мистецтва, які могли стати джерелом подальшого наслідування. З цієї 
причини нам видається, що ґрунтовне вивчення мистецтва історичної 
жупи Мараморош у подальшому може дати на це питання певні відповіді. 
Наразі до цієї проблеми науковці тільки наблизилися. Про можливість 
іс нування власної іконописної майстерні у Грушівському монастирі 
мо жуть свідчити пам’ятки, які дійшли з цього регіону з XV ст. Серед 
та ких творів особливе місце займає Королівське Євангеліє, виконане 
1401 року в м. Королево на Виноградівщині, яке за обсягом роботи та 
якіс тю виконання свідчить про значну грошову підтримку. Тому, якщо 
існували такі благочинці, які підтримали дорогу справу переписування та 
прикрашання книг, можемо припустити їхнє існування і щодо іконопису.

Цікаво, що до закарпатських пам’яток образотворчого мистецтва, які 
найближчі до часу існування монастиря (перша згадка про який при падає 
на другу половину ХІІІ ст. і був знищений 1680 р.), може на лежати ікона 
арх. Михаїла, яку Б. Пушкаш датує XVІ ст., походить із с. Крайниково 
Хустського р-ну195. Виходячи з історичного контексту цього часу, інтерес 
викликає саме зображення архангела Михаїла, яке зберігалося у церкві 
св. арх. Михаїла (Т. 2.1). Складно сказати, чи може мати ця ікона якесь 
відношення до художніх форм, що могли бути виробленими в монастирі 
св. арх. Михаїла у Грушеві. Сьогодні вважати аргументованим таке да-
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ту ван ня згаданої ікони досить складно, хоча в цьому творі виразно про-
сте жується певна місцева імпровізація візантійської манери. Виходячи 
зі збереженого живопису в храмі, на основі історичного аналізу можемо 
схи лятися до пізнішого датування і цієї ікони. Рештки іконостаса, які 
сьогодні збереглися, слід пов’язувати з 1769 р. і приписувати авторству 
«Маляра Яворського із Вилок», про що свідчив напис на іконі Богородиці 
Одигітрії196. Хоча П. Жолтовський на основі обстеження напису на 
іконі Богородиці датує її 1766 р.197 З цього іконостаса, окрім частини 
апостольського ряду, тут збереглась намісна ікона архангела Михаїла. 
Разом з тим у храмі збереглася частина попереднього іконостаса, 
апостольський, пророчий ряди та «Голгофа», яку було виконано на східній 
стіні нави. Цей живопис звикло датують XVII ст.198, бо, найвірогідніше, 
його варто пов’язувати з часом після спорудження храму 1668 р. Про 
існування тут іконостаса у 1750 р. свідчать матеріали візитації єпископа 
Михайла-Мануїла Ольшавського, де говориться, що «украшена красними 
образами»199. Це дозволяє припустити, що збережена ікона архангела 
Михаїла на ту пору виконувала роль намісної. Це доз во ли ло б датувати 
ікону другою половиною XVII ст., а за умови, що вона є давнішою за 
розписи на східній стіні нави храму, це датування можна б віднести 
максимально до кінця XVI ст.

На сьогодні складно сказати, чим обумовлена ця імпровізація ві зан-
тійсь кого зображення, яка добре зберегла елементи естетизації, що не часто 
зуст річаємо на південних схилах Карпат. Очевидно, всякі запозичення 
об умовлені місцевими матеріальними можливостями, а також вправністю 
міс цевих майстрів. Тож якщо грецька традиція уже на ХІІІ ст. витворила 
чіт кі схеми іконографії, відображені в Єрмінії200, то у Карпатах історичні 
реа лії змушували художника, зважаючи на першовзірці, творити на їхній 
ос нові власні інтерпретації ще довгий час. Згодом саме місцеві варіації 
іко нографічної форми ставали важливою і невід’ємною складовою при 
ви конанні розписів іншими місцевими митцями. На першовзірці чудово 
вка зує ікона Богородиці Одигітрії з пророками з церкви св. арх. Михаїла з 
с. Ужок Великоберезнянського р-ну (Т. 1.1). Якщо брати до уваги дослідження 
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Г. Логвина, зокрема Богородицю Одигітрію з с. Ізки, яку він датує XVI ст.201, 
то і цей образ за формальними ознаками можна б віднести до цього ча-
су. Манера письма з її геометризмом і лінеарністю моделювання чудово 
вказує на джерела іконографії, яка характерна для Галичини.

У процесі запозичень образної системи та її подальшої трансформації 
можемо помітити різний ступінь відходу від канонізованих схем у 
іконах та монументальному живописі. Незважаючи на імпровізацію, 
яка обумовлювалася вправністю та індивідуальністю майстра, а також 
використаними матеріалами, канонізовані схеми ікони залишалися 
майже незмінними. Натомість стінопис не демонструє такого дотримання 
візантійських іконографічних схем та допускає стилістичні і виконавські 
варіації. Саме на рівні іконографічної схеми канонізованих зображень, які 
найчастіше творили намісний ряд, відбулося найменше змін, незважаючи 
на певні авторські та стилістичні варіації. Попри наявність іконографічних 
схем, притаманних візантійській традиції, твори у храмах Закарпаття 
зазначеного часу важко вважати візантійськими, оскільки виконувалися 
вони, коли Візантія зникла з карти світу, а відтак ці зображення тво-
ри лися під іншими культурними впливами. Таким середовищем за-
ли шалася церква грецького обряду, яка надалі, у новій історичній си-
туа ції, підтримувала розвиток візантійської традиції, носієм якої було 
християнське населення грецького обряду, породжене цією культурою. 

При аналізі творів образотворчого мистецтва Закарпаття, у яких 
можемо виділити візантійські іконографічні ознаки та способи виконання, 
акцентувати на досконалості письма та підкресленій витонченості також 
не доводиться. Скоріше у цих творах маємо справу зі спрощеними уза-
гальненими формами та досить простим схематичним принципом мо де-
лю вання образу. Виходячи зі сказаного, бачимо, що церковне мистецтво 
Закарпаття майже нічого не пов’язувало зі столичною школою, у якій 
чудово відображалася антична естетизація форми. Можливо, єдиним 
тво ром на території України, який має ознаки столичної школи, можемо 
вва жати Холмську Богородицю202. Отже, говорячи про присутність ві зан-
тійської традиції у мистецтві Закарпаття, можемо брати до уваги тільки її 
другий струмінь, породжений народним експресіонізмом. Таким чином, 
вважаємо, що у Карпатах розвивалося образотворче мистецтво, породжене 
християнізацією широких мас, які і були основним замовником та ос-
нов ним джерелом його розвитку. Мистецтво Царгорода зникло разом зі 
столицею, а ось наслідки християнської місійної діяльності Візантії про-
являлися ще багато століть, породжуючи цікаве метавізантійське куль-
тур не явище, відчутне також у Карпатах аж до кінця ХVIII ст. 
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Це дозволяє нам говорити, що мистецтво Карпат має відношення до 
візантійської традиції уже у силу самого джерела хрещення та літургічної 
єдності, незважаючи на подальші образно-стилістичні інтерпретації. Адже 
саме літургійні потреби визначали принципи формування церковного 
простору і відповідних йому форм образотворчого мистецтва. Тому 
говорити про існування візантійської живописної традиції на території 
краю можемо тільки зі значним обумовленням. Скоріше мистецтво, 
позначене рисами візантійської традиції, треба розглядати у контексті 
розвитку християнства грецького обряду, у надрах якого розвивалося й 
образотворче мистецтво, що було представлено у церквах краю у формах 
народного примітивізму. Останній абсолютно відображає духовний і 
матеріальний стан суспільства, яке творило церкву греко-руського обря-
ду на південних схилах Карпат. Таким чином, означення народного 
мис тецтва без розуміння принципів візантійського виглядає неповним 
і дещо однобоким, як і окреслення принципів візантійської традиції по 
оби два боки Карпат без усвідомлення народного середовища не розкриває 
пов ноти явища. 

Тому церковне мистецтво до середини XVIII ст. є переважно по-
на родному безпосереднім й експресивним, в основі якого домінуючою 
за ли ша лася канонізована візантійська іконографія з пізнішими вкрап-
лен  ня ми західноєвропейських запозичень. А зважаючи на те, що твор -
цем цього мистецтва була саме церква, маємо на увазі громаду, що її 
формувала, можемо говорити про переважаючу роль народних майст рів, 
від вправності яких залежала мистецька якість або наближення об ра зо-
твор чого мистецтва до принципів, які ми звикли називати візан тійсь кими.

Зважаючи на помітні духовні впливи на територію краю з двох цер-
ковних центрів – Перемишля (Польща) та Сучави (Румунія), припускаємо, 
що саме через вивчення мистецтва цих осередків можемо шукати і 
ви токи багатьох метавізантійських досягнень художників на території 
сучасного Закарпаття. І якщо питання перемишльського осередку непогано 
опрацьовано, то вивчення ролі Сучави у формуванні художнього життя 
на Мараморощині на сьогодні майже відсутнє. Хоча, на нашу думку, цей 
напрям є дуже цікавим і перспективним, бо може посприяти з’ясуванню 
багатьох питань у розвитку церковного малярства на Закарпатті. При найм-
ні тільки побіжний погляд на монументальний живопис церков Румунії 
дає підстави говорити про низку спільних художніх форм.

Виходячи з цього, можемо говорити про існування двох чинників, 
які надавали народного характеру творам церковного малярства на 
За карпатті. Перший – це природна емоційність народного мистецтва, 
породжена самим життям селянина, а другий, який міг мати вплив на 
початковому етапі розвитку образотворчого мистецтва на Закарпатті, – це 
течія узагальненого примітивного експресіонізму у формі, яка з’явилася 
у візантійському малярстві та яка пережила саму Візантію завдяки са мо-
розвитку в середовищі християнських громад грецького обряду. 
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Світоглядні зміни, пов’язані з розвитком наук у Західній Європі, 
по ступово зміщували акценти також в естетиці, що проявилося у пе-
ре важанні нової реалістичної художньої форми, яка все активніше 
про никала навіть у простір церкви. Попередня художня традиція на 
За карпатті, яка розвивалася переважно у формах народного мистецтва, 
інспірованого формою візантійського живопису, поступово зазнавала все 
більших трансформацій у бік емоційно наповненого вальорного живопису. 
Це дає можливість говорити про розвиток візантійської іконографії 
в інтерпретації народного майстра, якого візантійська іконографія не 
обмежувала в імпровізації, особливо у сценах, запозичених з інших 
джерел, наприклад, образи празникового ряду. Дотримання форм, 
обумовлених візантійськими канонами, притаманне іконам намісного 
ряду, серед яких слід назвати «Христа», «Богородицю», «Св. Миколая 
Мирлікійського», «Арх. Михаїла», «Арх. Гавриїла», «Івана Хрестителя». 

Завдяки останнім дослідженням та систематизації іконопису на 
території сучасної Східної Словаччини, а також Українських Карпат мо-
же мо виділити велику групу ікон, які датуємо серединою XVIII ст. і які, 
вірогідно, стали останнім етапом розвитку метавізантійської іконографії 
у нашому краї. Названий живопис характеризується безпосередністю 
народного світосприйняття, ще частково збереженою візантійською іко-
но графічною схемою, яка досягається за допомогою лінії по локальній 
кольоровій плямі. Це група ікон, які відомий дослідник іконопису зі Східної 
Словаччини Владислав Ґрешлик назвав іконами «майстра іконостасів з 
околиць Славська»203, спираючись на знахідки у гірській частині сучасної 
Львівської області. Окреслена група творів поряд із візантійською 
основою уже відчувала на собі помітний відблиск західноєвропейського 
образотворчого мистецтва XVI – XVII ст. Разом з тим у творах цієї школи 
спостерігаємо вироблену стильову єдність, в основі якої бачимо здатність 
народного майстра до інтерпретації. Отже, у коло досліджень потрапив 
іконопис, на наш погляд, першої половини та середини XVIII ст. Попри 
використання назви «майстра іконостасів з околиць Славська», окреслити 
сам осередок іконописання дуже складно, адже ареал, на якому зустрічаємо 
ці артефакти, охоплює значні території. Зокрема на південному сході – 
це, принаймні, Рахівський район Закарпатської області, на північному 
заході – округ Сніна (Східна Словаччина), на південному заході – комітат 
Сатмар (Угорщина), а на північному сході – Сколівський та, вірогідно, 
Дрогобицький райони Львівської області. 
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Серед храмів Закарпаття, у яких зафіксовано ікони цього типу, 
можемо назвати церкву св. Миколая Чудотворця с. Бистрий (зараз час-
ти на м. Свалява). Живопис цієї художньої школи добре видно при 
ана лізі намісних ікон – «Св. арх. Михаїла» (Іл. 2.16) та «Св. Миколая 
Чудотворця» (Іл. 2.15). Манера виконання останніх характеризується 
площинністю та лінеарністю. Дещо іншим за зображальною манерою є 
образ «Христа Учителя» (Іл. 2.14) з виразним типовим масивним носом 
та специфічно закрученими раковинами вух. При зображенні обличчя 
іконописці цієї школи відзначалися характерним перебільшенням лицевої 
частини, через що черепна виглядає помітно зменшеною. На тлі ікон 
зауважуємо виконання характерного рослинного орнаменту, основним 
мотивом якого є гілка, що досить довільно в’ється на площині дошки. 
Рельєф декору неглибокий, адже товщина левкасу є незначною. Поряд 
з цими іконами на іконостасі бачимо також інші за манерою письма 
твори, зокрема «Богородицю Елеусу» (Іл. 2.17), та ікони апостольського 
ряду, що дає підстави говорити про пізніші реконструкції іконостаса. 
За формою і манерою різьблення, зокрема обрамлення композиції 
«Спас Нерукотворний» та царських врат, можемо датувати іконостас 
серединою або другою половиною XVIII ст.204. Певне світло на можливий 
час створення цього іконостаса проливає інформація, що церква зазнала 
ґрунтовних перебудов у 1759 р.205. З цієї причини ікони Христа та арх. 
Михаїла можна б датувати 1759 – 1760 рр. Вірогідно, що зображення 
«Христа Учителя» можна пов’язувати з першою половиною XVIII ст. 

Поряд з церквою у с. Бистрому (Сваляві) ціла низка творів виявлена 
уздовж верхів’я ріки Латориця та її приток. Зокрема твір цього кола 
майстрів – ікону «Богородиця Одигітрія» (Іл. 2.18) – вдалося знайти у церкві 
Покрови Пр. Богородиці у с. Підполоззя Воловецького р-ну. Фрагментально 
збережений твір дає підстави говорити, що тут маємо справу з одним 
із кра щих зразків виконання образу Богородиці в іконописі цієї школи. 
У від повідності до історичних джерел, першу дерев’яну церкву у селі 
згада но в 1692 р. У 1733 р. у с. Підполоззі говориться про церкву 
св. арх. Ми хаї ла, ві рогідно, що саме про неї у 1798 р. згадують як про 
трухляву206. У 1744 р. веречанський управитель (с. Н. Ворота) Венцел 
Гайзлер забрав парохіальну ділянку, а парохії надав нову поряд із храмом. 
На підставі історичних фактів можна пов’язати цю ікону з 1733 р., коли, 
вірогідно, було створено й іконостас для нової церкви.
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Недалеко від Підполоззя у церкві Введення Пр. Богородиці с. Абранка 
Воловецького р-ну також збереглося зображення «Христа Учителя», яке 
належить до робіт цієї ж школи. Незважаючи на перемалювання тла, 
зображення обличчя та одягу збереглися у досить непоганому стані. 
Також до цієї групи ікон відносимо зображення св. Миколая Чудотворця 
(Іл. 2.20). Про датування цього іконопису говорити досить складно, 
але зберігся напис на зображенні Христа (Іл. 2.19): «Сия образи два 
Спасителя и пресвятой діви поновив рабъ божи Левъко со женою своею 
| Федею и синомъ Иваномъ и жоною своею Анною и за померъшогося 
младенъца Луки | за отпущение гріховъ и усіхъ родичівъ р.б. АΨИ (Є ?) 
(1708 (1705 ?))»207. Імовірно, що тут знаходився цілий іконостас цього 
майстра, бо також збереглася робота «Розп’яття Господнє з предстоячими», 
якою традиційно завершувалися іконостаси цього майстра (Іл. 2.21). 

Сучасна церква Введення Пр. Богородиці у с. Абранка датується 
кінцем ХІХ ст. Вірогідно, що до нового храму виконувалися додатково 
живописні роботи, бо серед творів, які викликають інтерес, варто згадати 
композицію «Розп’яття Господнього» (Іл. 2.22), що виконана за зразками 
іконопису «майстра іконостасів з околиць Славська». На цій роботі також 
зауважуємо використання тонкого шару левкасу з нанесеним на ньо му 
рослинним орнаментом. Подібно до «Розп’яття» із с. Буковець Во ло вець-
кого р-ну виконано зображення св. Івана Богослова та Богородиці на тлі 
хмар. Однак манера моделювання вказує на художника, який уже орі єн-
тувався на реалістичні, обумовлені сюжетом, композиції, на що вказують 
фігури предстоячих та свідчить зображення св. Марії-Магдалини, яка 
обіймає ноги Христа. Разом із тим можемо зауважити запозичення 
із західноєвропейського малярства при зображенні Розіп’ятого, ноги 
якого уже поставлено одну на одну. Ця композиція дозволяє говорити, 
що зазначений іконопис, у силу своєї присутності, і надалі залишався 
своєрідним зразком для наслідування. До певної міри це може вказувати 
на особливу популярність цих творів як відповідних до потреб церкви 
греко-руського обряду. 

Дещо більше інформації можемо почерпнути з відомостей про церкву 
у с. Буковець Воловецького р-ну, де також збереглися ікони цієї школи. 
Першу достовірну інформацію про церкву у селі маємо з заповіту отця 
Олександра Попа, датованого 20 травня 1703 р. У документі говориться, 
що збудований храм і свої землі священик передає і заповідає церкві. 
Найвірогідніше, що саме цей храм у 1733 р. згадано як церкву св. арх. 
Михаїла. Це дозволяє нам пов’язати саме з цією церквою ікону «Розп’яття 
Господнє» (Іл. 2.23), яка збереглася у сучасній церкві Усіх Святих. На 
іконі зображено розіп’ятого Христа, а поруч Марія і Марія-Магдалина – 
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з одного боку, а з іншого – св. Іван Богослов та сотник Лонгін. На рамі 
зображення виконано напис: «Σєй бразъ купилъ Лука/ чъ поповичъ со 
жєною своєю полагою и (вірогідно чади)/ зъ братаничемъ своимъ гришемъ 
/ зъ маткою своєю Настасією н….». Напис з боку рами звучить: «….шоися 
мари за пущенїє/ грѣхов». Додаткові підстави датувати зображення 
XVIII ст. дають мотиви різьблення208, які повністю відповідають то го-
часним зразкам. Тож коли припустимо, що заповіт було складено у часі 
спорудження храму, то можемо до цього ж часу відносити створення 
іконостаса, тобто можемо говорити про іконостас першого десятиліття 
XVIII ст. 

Обстежуючи храми верхів’їв р. Латориця, вдалося зафіксувати зразки 
іконопису цієї школи ще у двох селах. У с. Бистрий (зараз с. Котельниця 
Воловецького р-ну) ікону «Богородиця Одигітрія» (Іл. 2.24) з церкви 
Св. Духа та образ Марії з немовлям Ісусом; на жаль, твір та кілька ікон 
(Іл. 2.25) празникового ряду втрачено через нерозсудливість місцевої 
церковної кураторії. Зображення Марії як за іконографією, так і манерою 
виконання повністю відповідало творам зазначеної школи. З інформації 
про парохію відомо, що тут у 1691 р. служив священик Іван Поп. У 1733 р. 
тут священиком згадано Івана Пинзеля, який служив у старій церкві 
Св. Духа. За інформацією 1798 р., у с. Малий Верхній Бистрий згадано 
церкву Св. Духа, яку було споруджено 1760 р.209. Саме ця дата могла б 
служити орієнтиром створення тут зазначеного зображення Богородиці 
Одигітрії, адже нова церква мала отримати в 1760-х роках також і 
іконостас, оскільки на той час це була центральна (материнська) церква 
на кілька сіл. 

У сусідньому селі Мішкаревиця (зараз с. Біласовиця Воловецько го 
р-ну) у церкві св. Миколая зберігається майже повний іконостас (Іл. 2.26), 
однак і цей зразок живопису громада продала за мізерні кошти. Про 
належність цього іконостаса до XVIII ст. може свідчити також різьблення, 
зокрема колони, які дуже нагадують колони з іконостаса церкви с. Бистрий 
(Свалява). З історичних джерел про парохію, яка була філією ц. Св. Духа 
у с. Бистрий (Котельниця), можемо взяти до уваги інформацію, що 1778 р. 
тут згадано про давню дерев’яну церкву, до якої 24 вересня 1749 року купив 
Євангеліє Микола Кориш з дружиною Фецею210. Можливо, з останньою 
датою можна б пов’язати і виконання іконопису.

Живопис пределів та ікони празникового ряду цієї школи нещодавно 
було знайдено на дзвіниці біля нової церкви Стрітення Господнього 
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у с. Нова Розтока Воловецького р-ну (Іл. 2.27). З ікон пределів у досить 
задовільному стані збереглися зображення свв. Антонія і Феодосія 
Печерських та свв. Петра і Павла. Залишки різьблень, які збереглися на 
пределах, виказують манеру, притаманну творам XVIII ст. Історичної 
інформації про церкву с. Нова Розтока маємо мало, зокрема тільки спогад 
про дерев’яну церкву 1788 р.211, яка згоріла 1812 р.

Униз за течією р. Латориця більше пам’яток цієї школи не зустрічаємо, 
однак твори цієї ж манери з аналогічною іконографією зустрічаються у 
с. Канторяноші (Угорщина), що недалеко від містечка Матесалка. Тут у 
церкві Покрови Пр. Богородиці було знайдено чудові образи «Богородиці 
Одигітрії» (Іл. 2.28) та «Благовіщення»212. Про час створення чи можливе 
перевезення сюди ікон інформації поки що не маємо. Ці пам’ятки на 
сьогодні є найбільш південно-західними в ареалі зазначеної школи ікон. 

На захід від долини р. Латориця ікони цих майстрів зустрічаємо 
у с. Буківцьова Великоберезнянського р-ну. Ікони, які тут збереглися, 
вра жа ють якістю виконання і станом збереження. Особливо виділяється 
на пре стольний образ «Христос у чаші» (Іл. 2.29), намісні ікони «Арх. 
Ми ха їл» (Іл. 2.30), «Св. Миколай Чудотворець» та «Богородиця Оди-
гіт рія» (Іл. 2.31). Манера письма свідчить, що тут також працювали 
майст ри зі згаданої школи. Живопис надзвичайно вправний, особливо 
вір туозно художник володів лінією, якою підкреслював риси обличчя 
та силует рук. Саму церкву можемо датувати за написом на одвірку 
1791 р.213. Серед історичних відомостей маємо інформацію з візитаційних 
протоколів єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського, де говориться: 
«Церква: деревляна, шинґлями покрита, образи всі... Чашу теперь купили, 
яка теперь и благословена. Другими слабо снабжена. Посвящена св. Ми-
хаи лу Архангелу, благословена от Архіпрезбитера Березницкого». Наведена 
ін формація належить до 1751 р., а зважаючи на те, що чашу бла гословлено 
у той же час, можемо припустити, що ікони можуть на ле жати також 
до кінця 1740-х років. Те, що тут з’явилися деталі іконостаса, виконані 
1821 р.214, лише вказує на той факт, що старий іконостас зазнав поновлень 
у новій церкві. 

Близькими за часом і територією до творів з с. Буківцьова є намісні 
образи з іконостаса церкви свв. Петра і Павла с. Туриця Перечинського 
р-ну. Певне світло на час створення цієї пам’ятки проливають протоколи 
візитації єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського 1751 р., з яких 
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відомо, що у 1751 році у Великій Туриці (нині Туриця) знаходилася 
дерев’яна церква свв. Петра і Павла з двома дзвонами, забезпечена всіма 
образами «в слабом состояню»215. Ця інформація свідчить, що попередня 
дерев’яна церква мала сучасну присвяту, а, отже, ікони намісного ряду, 
які збереглися у храмі, можна б пов’язувати саме з нею. Однак питання 
залишається до кінця нез’ясованим: чи «у поганому стані» були образи, 
які знаходилися на збереженому іконостасі, чи вони виникли дещо 
пізніше через заміну тих, що були «в слабом состояню». Беручи до уваги 
попередні дослідження іконопису цієї школи, ікони «Св. Миколай» (Іл. 
2.32), «Богородиця Одигітрія» (Іл. 2.33), «Христос Учитель» (Іл. 2.34) та 
«Свв. апостоли Петро і Павло» (Іл. 2.35) можемо датувати серединою 
XVIII ст. Це непогано узгоджується з датуванням іконостаса 1758 р., 
інформацію про що отримуємо з напису на тильній стороні: «Сія церьков 
муровати почалася: 1820 г. / посвящена: 1830 г. во время Станковича / 
душпастыря, кураторы: Быша инг. Виличка / Феод. Шикула Мих. и Мегела 
Грег. которым / да будет вечная память. / Созданіе пришла в 2830 зол. 
ико ностас устроенный 1758 г.». 

З цього бачимо: іконостас встановлено у часі після візитацій, що 
ускладнює питання датування іконопису та різьблення намісного ряду, 
празникового й апостольського рядів. Декор обох частин помітно різниться 
за принципами побудови орнаменту і за самою манерою різьблення, проте 
обидві частини можемо датувати XVIII ст. Для з’ясування можливого часу 
виникнення необхідно застосовувати паралельний аналіз різьблення та 
живопису, що до певної міри може краще розкрити сам процес створення 
пам’ятки. 

Якщо приймати дату 1758 р. за створення найдавнішої частини 
іко но стаса, то це можна б пов’язувати зі спробою виправити той стан 
у оздобленні храму, який викликав незадоволення єпископа. Це доз во-
ли ло б вважати, що ікони було створено 1758 р., а отже, це тво ри, які 
владика не міг бачити у 1751 р. Проте різьблення колон, які фланкують 
іко ни намісного ряду, не дозволяють нам впевнено говорити про дру-
гу половину XVIII ст. Останні скоріше нагадують декоративні ко ло ни 
з церкви св. арх. Михаїла у с. Руська Кучава Мукачівського р-ну. Бе-
ру чи до уваги припущення М. Сирохмана, що церкву в Кучаві слід 
датувати 1733 р.216, ці колони можна датувати приблизно тим же ча сом. 
Через це колони з Туриці можемо пов’язувати скоріше з першою по ло-
виною XVIII ст. А це, у свою чергу, дає підстави розглядати різьб лення 
намісного ряду як фрагмент із попереднього іконостаса. З огляду на 
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це важливо відзначити одночасність різьблення та живопису з Ту-
ри ці, про що свідчить ікона св. арх. Михаїла з церкви св. Анни у 
с. Буківцьова Великоберезнянського р-ну. Манера живопису та іконографія 
цього твору виказує руку того ж майстра, який виконав зображення 
Богородиці Одигітрії, Христа Учителя, св. Миколая Чудотворця та ікону 
свв. Петра і Павла до церкви у с. Туриця. При порівнянні живопису арх. 
Михаїла із с. Буківцьова та намісних ікон із с. Туриця, зауважимо багато 
спільного: великі й особливого рисунка вуха, характерний масивний ніс, 
принципи моделювання складок, площинність та лінеарність. Разом із 
тим ця ікона збереглася у різьбленому кіоті (прибита на північній стіні 
церкви), що дозволяє твердити про одночасність виникнення різьблення 
та іконопису намісного ярусу в Туриці. На іконі св. арх. Михаїла бачимо 
майже аналогічне різьблення, що й у церкві св. Петра і Павла. Зважаючи 
на територіальну близькість цих двох пам’яток, можна б припустити, 
що виконані вони одним художником, а декоративна частина дозволяє 
говорити, що ікони виконувалися разом із різьбленням однією якоюсь 
артіллю.

За інформацією, наведеною Василем Гаджегою, церква у с. Туриця 
була дерев’яна, покрита шинглами; оздоблена усіма образами, які є 
у поганому стані, ковчег скляний217. Це повідомлення дуже цінне, бо 
допомагає визначити приблизний час створення існуючого кіота та 
празникового й апостольського рядів іконостаса, декоративні колони 
яких виконано в одній манері. Як випливає з наведеної вище інформації, 
ковчег був скляний, а сьогодні бачимо чудовий, пишно декорований 
різьбленням кіот, за яким вміщено напрестольну ікону «Коронування 
Марії». Тому впевнено можемо говорити, що колони, які фланкують 
напрестольну ікону та верхні яруси іконостаса, було створено після 
1751 р. Принцип декору та досконалість різьблення колон апостольського 
ярусу скоріше нагадують стилістику оздоблення церковних інтер’єрів 
останньої третини XVIII ст. Підтвердженням цьому можуть бути, 
наприклад, колони з іконостаса церкви св. арх. Михаїла з с. Шелестово 
Мукачівського р-ну (зараз знаходиться у Закарпатському обласному музеї 
народної архітектури та побуту в Ужгороді й датується 1777 р.). Тож 
можна припустити, що різьблення апостольського ряду було виконано у 
1758 р. (а це непогано може узгоджуватися зі значною сумою – 2830 зол.), 
вказуючи на значні обсяги роботи (колонада, консолі верхніх ярусів та 
живопис), що змушує пов’язувати час виконання живопису та різьблення 
намісного ряду з першою половиною XVIII ст.
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Недалеко від с. Буківцьова, на території сучасної Східної Словаччини 
у церкві св. арх. Михаїла с. Новоселиця (Nova Sedlica), яка зараз 
знаходиться у Музеї під відкритим небом м. Гуменне (Словаччина), 
також збереглася низка ікон цієї групи. Серед них можемо назвати 
«Богородицю Одигітрію» (Іл. 2.36) та «Розп’яття Господнє» (Іл. 2.37), 
яке має досить багато спільних рис із композицією такої ж ікони із 
с. Буковець Воловецького р-ну. Різьблення – також аналогічне, що доз-
воляє припустити близькість часу у виконанні цих творів. Правда, 
у Новоселиці над зображенням «Розп’яття» намальовано Бога Отця, а в 
Буківці – Святого Духа, що дає підстави вважати ці ікони завершенням 
іконостасів. Вивчаючи іконостаси Закарпаття другої половини XVIII ст., 
можемо зауважити зростання акценту на ієрархічності побудови 
вертикальних зображень, наприклад образ Марії над Христом Великим 
Архієреєм не зустрічається, зате можливим стає виконання Трійці чи 
Бога Отця. Це призводить до нехтування попередньої традиції змістової 
єдності горизонтальних рядів. Серед інших творів можемо виділити 
ікону «Благовіщення» з церкви с. Новоселиця (Східна Словаччина), 
яка фланкована колонами, що дуже схожі на згадані зразки з Бистрого 
(Сваляви). Чудово збережена намісна ікона «Арх. Михаїл», празникові 
образи – «Благовіщення», «Різдво Господнє», «Преображення», «Різдво 
Марії», «Принесення до Храму», а також ікони апостольського ряду, 
прав да, останні мають помітно укорочені пропорції і, вірогідно, були 
виконані іншим художником. Про час створення цього іконопису можна 
говорити з більшою впевненістю, бо церква св. арх. Михаїла датується 
1764 р. Відповідно, й іконопис, який зберігся у храмі, можна також 
датувати цим часом218.

Ікони цієї групи знаходимо і на схід від долини р. Латориця. До них 
можемо зараховувати значну частину іконопису в церкві св. Миколая 
Чудотворця с. Присліп Міжгірського р-ну. Увесь іконостас чудової як 
різьбярської, так і живописної роботи. Вірогідно, що саме про нього 
згадує у своєму візитаційному протоколі єпископ Михайло-Мануїл 
Ольшавський. Хоча у храмі зберігаються і давніші ікони, що могло б 
указувати на належність збереженого іконостаса до кінця XVIII ст. На 
таку думку наводить пишність різьблення, що відзначається густотою 
та виразнішим рельєфом. З історичних джерел, зокрема візитаційних 
протоколів 1751 р., маємо інформацію про інтер’єр: «Образами і тремя 
дверями правильно сооружена. Посвященна св. Николаю, благословенна 
от еппа Стойки…». Однак сучасна церква датується 1797 р.219, за написом 
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на верхній поперечині одвірка: «За благословением отця соизволениемъ 
сина, споспіше| ствімъ стаго дха, создася освященая церковь сия | року 
бжия 1797 дня».

Особливою пишністю декору відзначається ікона, яка увінчує іко-
но стас – «Розп’яття Господнє». На відміну від попередніх зразків тут 
за у ва жуємо значно більше ознак бароко, зокрема ікону вміщено в об-
рам лення з півциркульною аркою угорі, у завершенні іконостаса ви ко-
ристано мотив розірваного карниза. Завдяки цьому твору бачимо, що 
наше припущення щодо розташування вищезгаданих ікон «Розп’яття» 
(у Буківці та Новоселиці) у структурі іконостаса було правильним. Особ-
ливо цінними є написи на дошках іконостаса: «Сей иконостас сооружилъ 
рабъ бжіи Олекса Головчинъ и за старанімъ свщеннаого ерея отца 
Василия и Федіръ на поливицю Лазарівъ и со женами своими и со чади 
своими и за свое отпуще[ние] гріховъ и за преставшихъся родичовъ». 
Тобто маємо інформацію про замовників іконопису. Згідно із записами 
за кошти Андрія Яворського було споруджено жертовник «…року бжїя 
АΨНД (1754) місяця дня ИІ (18) ноєбря». 

Написи на іконі «Страшний суд» свідчать, що її замовила парохія 
прислопська і заплатили за неї 40 золотих Матвій Головка та Іван Свічка 
у вересні 1732 р., а намалював ікону Зятюк (очевидно, місцевий майстер); 
образ св. Федора «…изъробивъ рабъ бжии Фтедоръ»; ікону «Благовіщення» 
«…сооружі рбъ бжи Алексей Зятюкъ | со женою своею за отп. гріх. 
св. р.б. АΨЛЗ (1737) мця мая дня И (8)»; другу ікону «Благовіщення» «…
сооружіли сщенни їерей Андрей со женою своею на імя | Маріею за 
здравіе и за отпущеніе гріховъ своихъ ро бо АΨЛS (1736) мця апля дня 
Д (4)»220. Таким чином, з наведеної інформації випливає, що іконостас міг 
бути створений між 1732 та 1740-ми рр. Дещо пізнішу дату його створення 
подає Г. Логвин, який вказує точну дату – 1759 р.221 Зараз важко сказати, 
на підставі чого дослідник так чітко вказує цю дату, проте вона також 
не випадає з пропонованого датування ікони цієї групи.

До школи названих майстрів слід зарахувати і живопис старішого 
іконостаса, який знаходиться у церкві Введення Пр. Богородиці 1808 р. 
у с. Буковець Міжгірського р-ну. Як стверджують місцеві мешканці, цей 
іконостас перенесено, вірогідно, з нижньої церкви св. Михаїла, яка зга-
ду ється в 1751 р. як така, що має всі нові образи. Цікавий напис зберігся 
на жертовнику у Буківці: «29 квітня 1760 року виконали Ісавка Черепанич 
та Іван Баранишенець». Названі твори за всіма ознаками належать до 
групи живопису, яку розглядаємо у даній роботі. Таким чином, всі 
нові образи, які згадуються у візитаційних протоколах, в обох церквах 
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могли б указувати на роботу майстрів вищезазначеної школи наприкінці 
1740-х рр. (Іл. 2.38) На належність цих ікон до одного кола свідчать 
намісні образи, особливо добре це проглядається в іконі Христа Учителя. 
Новіший іконостас, як свідчить різьблення, готували саме до церкви 
Пр. Богородиці 1808 р. Найвірогідніше, на Міжгірщині іконопис цього 
типу був поширений значно більше, однак пізніші втручання сучасних 
малярів не дозволяють нам ідентифікувати інші твори.

До цієї школи можемо зараховувати іконопис у церкві св. Миколая 
у с. Середнє Водяне Рахівського р-ну. Тут збереглися апостольський ярус 
та кілька ікон, найвірогідніше, з цього ж іконостаса. Ікони потемніли, 
однак на них чудово видно іконографію та манеру письма. Найкраще 
руку майстра видно на намісній іконі «Арх. Михаїл». Найвіддаленіше на 
південний захід ікони цієї манери зустрічаємо у церкві свв. арх. Михаїла 
та Гавриїла у с. Пелеш (Румунія, на північний схід від м. Сату-Маре)222. 
Збережені зображення «Богородиці Одигітрії» та св. Миколая цікаві саме 
тим, що за манерою виконання та формою надзвичайно близькі до творів, 
які зберігаються у церкві с. Буківцьова Великоберезнянського р-ну. Про 
належність цих ікон до середини століття може свідчити інформація 
про церкву від 1741 р., у якій говориться, що дерев’яна церква потребує 
ремонту. А у візитаційному протоколі за 1750 р. говориться, що церква 
була забезпечена живописом223.

Серед галицьких пам’яток цього майстра треба згадати ікони з церкви 
св. арх. Михаїла, яка датується 1863 р., із с. Тисовець Сколівського р-ну 
Львівської області. Однак, найвірогідніше, тут існувала попередня церква, 
бо ікони з циклу страстей Господніх, які розміщено на стінах храму, 
датують XVII ст.224. Окрім того, тут збереглося зображення Христа Учителя 
(яке трошки спалене з одного боку) та дияконські врата із зображенням 
(Іл. 2.39) арх. Гавриїла. Особливий інтерес може викликати зображення 
Христа Великого Архієрея, який коронований короною з металу. Подібне 
зображення Христа було зафіксовано у с. Мішкаревиця Воловецького 
р-ну. Загалом від Мішкаревиці, яка знаходиться у верхів’ях р. Латориця, 
не так далеко до с. Тисовець сусіднього Сколівського р-ну. Це наводить 
на припущення, що твори у Мішкаревиці і Тисовці можуть бути пов’язані 
між собою не тільки часом, а, можливо, навіть одними авторами.
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Цікаво, що ікони «Страсті Господні» вписано у форму зрізаної 
трапеції, яку по центру увінчано іконою «Розп’яття Господнє». Коли 
згадаємо, що ікони «Розп’яття» увінчували іконостаси, то можемо 
припустити, що цей страсний цикл увінчував іконостас у попередньому 
храмі. Тим більше, що страсний ряд бачимо також у церкві св. Параскеви 
П’ятниці у Львові, він датується першою половиною XVII ст. Окрім того, 
у храмах Марамороша, як з українського, так і румунського боку, поряд 
з «Розп’яттям» завжди використовували додаткові композиції – «Зняття 
з Хреста» та «Покладення до гробу», дещо скороченим вирішенням тих 
же страсних сцен. 

Загалом для нашої теми вельми цікавою є історична жупа Мара мо-
рош. Адже коли порівняємо зображення Христа з церкви св. Миколая у 
с. Бистрий (Свалява) і зображення Христа з церкви с. Десешті у Румунії 
(колишня жупа Мараморош), можемо побачити ряд спільних рис. Однак 
спільність проглядається тільки в іконографії, а не у виконанні, що може 
наводити на думку про можливість існування типових зразків, за якими 
працювали митці. 

Проте питання щодо ікон «майстра іконостасів з околиць Славська» 
не вичерпується ареалом поширення, бо, незважаючи на приведену 
інформацію, залишаються нез’ясованими також хронологічні рамки цього 
надзвичайно цікавого явища. Адже, знаючи приблизно час, в якому 
побутував цей живопис, можна було б шукати історичні, культурні та 
економічні витоки поширення іконопису цієї форми. З цієї причини 
з’ясування часових рамок виникнення та побутування згаданих творів 
має важливе значення для вивчення як формальних іконописних ознак, 
так і причин поширення на такій значній території. Однак, незважаючи 
на значну кількість матеріалу, опрацьованого дослідниками, зокрема 
В. Ґрешликом, так і не вдалося з’ясувати період поширення цього 
живопису. Тож нещодавня знахідка трьох, припускаємо, намісних ікон цієї 
групи змогла б пролити деяке світло на час побутування цього іконопису 
в Українських Карпатах.

Отже, під обстеження потрапили ікони без паспортизації через 
відсутність відомостей про них у власника творів. Про те, що іконопис 
створений для іконостаса, свідчить їхній органічний зв’язок із флан кую-
чи ми колонами та карнизами, які колись творили структуру намісного 
яру су. Однотипність різьблення говорить про їхнє походження з одного 
іконостаса. Форма іконописного поля утворена прямокутником та по-
ло виною кола у верхній частині. Тло ікони покрито тонким шаром 
лев касу з нанесеним рослинним орнаментом та позолотою. На іконах 
збе реглися пошкодження від горіння, на іконі Богородиці це бачимо на 
лицевій стороні, а на іконі Христа – на тильній. Окрім того, на цій іконі 
зауважуємо залишки авторського начерку – фрагмент кисті та голови. На 
всіх іконах збереглися літургійні написи. 

Розглянемо ці зображення детальніше. На іконі «Богородиця Оди-
гіт рія» (Іл. 2.40) над зображенням Марії у верхній частині під верхнім 
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карнизом в’яззю виконано напис благовістування архангела Гавриїла 
«БОГОРОДИЦЕ ДЄВО РАДУЙСЯ ωБРАДОВАНАЯ». По низу ікони світлою 
фарбою нанесено напис, який в місці горіння ікони прочитати не вдалося: 
«Σєй ωбразъ соωружилъ раб (втрачено божий ва)силій урдєивъ со женою 
своєю настасією из маткою своє(втрачено ю з) а своє отпущеніє греховъ».

Наступна ікона – це зображення архангела Михаїла, що може свідчити 
про походження твору з Михайлівської церкви. Однак у зазначений час 
на території сучасного Закарпаття, Східної Словаччини, Північно-Східної 
Угорщини та Галичини церков, присвячених архангелу Михаїлу, було дуже 
багато. Через це визначити, у якій саме з Михайлівських церков Закарпаття 
чи Галичини міг постати у середині XVIII ст. цей іконостас, неможливо. 
Ускладнює пошуки ще одна особливість, притаманна розміщенню ікон 
в іконостасах зазначеного регіону, а саме: якщо храм було присвячено 
св. Миколаю Чудотворцю, крайня ліва ікона намісного ряду найчастіше 
зображала арх. Михаїла, що робить географію можливого походження 
згаданих ікон ще ширшою. 

Над іконою архангела Михаїла (Т. 2.2) виконано напис: «НЕ БЕС-
НЇХЪ ВОЇНСТВЪ АРХИΣСТРАТИЗИ МХАЛЪ». Під зображенням напис 
виконаний тим же автором, що і напис під зображенням Богородиці: «Σєй 
ωбразъ купилъ рабъ божи василій (ю)іоконя со женою своєю полагою и 
чади своими за своє ωтпущеніє грѣховъ».

Проте найцікавішим для нашого дослідження виявився образ Христа 
Учителя (Іл. 2.41), адже завдяки напису вдалося визначити орієнтовну дату, 
до якої можемо прив’язувати роботи цієї школи, якщо так можна сказати.

Отже, у верхній частині в’яззю написано: «ПРЕЧИСТОМУ ТМ ωБРАЗУ 
ПОКЛАНЯЄМСЯ». Нижче зображення виконано напис: «Σєй ωбразъ 
купилъ рабъ божи: иоанъ сулима со женою своєю и... (втрачено) и чади 
своими за своє ωтпущеніє грѣхвъ Р. Б. а ψ м є (1745)».

Таким чином, бачимо, що ікона Христа походить із середини 
XVIII ст., а відтак, виходячи з єдиної стилістики різьблення і живопису, 
можемо датувати цим часом і весь іконопис.

Цікавими виглядають нижні написи ще з однієї причини, а саме: 
на двох іконах («Христос Учитель» та «Архангел Михаїл») зазначено, 
хто цей образ купив. На іконі Богородиці напис говорить, що цей образ 
«сооружил» Василій Урдеїв. Це вимагає уважнішого ставлення до слова 
«сооружил», яке у словниках класичної церковнослов’янської мови не 
зустрічається, а є тільки у Словнику Мікловшича225. За цим словником 
дане слово означає «збудував». Однак стосовно образу (ікони) вести мову 
про спорудження можна хіба що як про створення ікони, бо не йдеться 
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про «спорудження» іконостаса. Ще однією особливістю є відсутність 
напису, що «соорудил своїм коштом», як це трапляється на інших іконах. 
А якщо це виконувалося на кошти якогось ктитора, то напис свідчить, 
хто цей образ купив. З цієї причини маємо підстави припускати, що 
напис говорить про творця ікони, який не був добре освіченим (що не є 
дивним для середини XVIII ст.) та який намагався писати культурною, 
або церковною, «вченою», мовою. Правда, проти цього може говорити 
напис «со женою своєю». 

З іншого боку, цікавими є прізвища Урдей та Сулима, які не харак-
тер ні для Закарпаття і локалізуються більше на Галичині, зокрема десь 
в околицях м. Дрогобич. Тож і зазначені ікони можна б пов’язувати з 
Галичиною, тим більше, що згаданий Тисовець знаходиться якраз на 
захід від Стрия та на південний захід від Дрогобича Львівської обл. Тому 
виникає питання, чи не варто було б пов’язати ці твори не зі Славськом, 
а з Дрогобичем.

Таким чином, іконопис розкриває час побутування даного явища, 
яке можемо окреслити серединою XVIII ст. З упевненістю можемо го-
во рити про широкий ареал побутування, який охоплює територію 
Галичини, Закарпаття, а також суміжні території Словаччини, Угорщини 
та Румунії. Тобто, тут маємо справу з регіоном, який у XVII – XVIII ст. 
був малорозвиненим в економічному відношенні, що робить визначення 
меж якогось певного єдиного осередку іконописання досить складним 
завданням. Сама живописна манера іконопису вказує на провінційного 
майстра, який засвоїв певну схему роботи, не вдаючись до надмірної 
деталізації та естетизації форми. 

Тож якщо погодитися з датуванням іконопису цієї групи серединою 
XVIII ст., це може мати історичне підґрунтя, бо збігається з помітним по-
жвавленням духовного та культурного життя на Закарпатті і збігається з 
часом активізації діяльності єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського з 
упорядкування Мукачівської єпархії. Основна діяльність цього єпископа 
припадає на кінець 1740 – 1760-х рр., що призвело до помітних змін на 
Закарпатті, зокрема у цей час (1744 р.) відбулося відкриття богословської 
школи у Мукачеві. 

Разом з тим, незважаючи на значний ареал поширення зазначеного 
іконопису на південь від Карпат, зауважуємо помітне скупчення творів 
цих майстрів саме у верхів’ях р. Латориця, – Мішкаревиці, Бистрому 
(Котельниця), Підполоззі, Бистрому (Свалява), а також на верхній притоці 
р. Латориця – р. Жденіївка у с. Буковець. Потрібно ще дослідити, з чим 
можна пов’язати таку активність цих майстрів саме тут. Проте на сьогодні 
ще залишається низка запитань щодо цих творів, розв’язання яких може 
пролити світло не тільки на цікаву сторінку культури Закарпаття, але і 
загалом великого ареалу Карпат.
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Зважаючи на значну роль конфесійного чинника у свідомості руського 
населення, однією з найважливіших опор традиції та індивідуальності 
українського населення залишалися монастирі. У повсякденності сільського 
життя монаші осередки виглядали чимось особливим, позбавленим 
буденності. Монастирі, по суті, стали своєрідними орієнтирами духовного 
життя, серед яких важливе місце займав Мукачівський, що був центром 
усієї єпархії. Постійним контактам населення з монастирями сприяли 
відпусти, які щорічно відбувалися у цих осередках, визначаючи не тільки 
ритм духовного життя громад, але також впливаючи й на формування 
естетичних поглядів населення. Ці впливи на селянство були як опо серед-
ко ваними – через форми будов та оздоблення монастирських храмів, так 
і безпосередніми – завдяки роботі у приходських церквах художників-
василіан. 

Щорiчні прощі у монастирях збирали велику кiлькiсть людей із 
найвiддаленiших куточкiв Карпат, провідну роль у чо му відігравав 
культ чудотворних ікон. Серед них найвідомішими є Марія пов чанська 
та Краснобрідська, які в наш час знаходяться в Угорщині та Словаччині. 
Однак сьогодні можемо говорити, що подібних ікон було значно більше, 
достатньо тільки згадати чудотворну ікону Богородиці з с. Клокочов 
(Словаччина), ікону Богородиці з Біксаду (Румунія), ікону Богородиці з 
Боронявського монастиря (Хустський р-н). Про ці ікони та чудеса, пов’язані 
з ними, серед населення ходили різноманітні легенди, стимулюючи селян 
вирушати у паломництва, щоб зустрітися з чудом. Представники сільської 
громади, яка упродовж цілого року була включена у цикл землеробських 
робіт, тільки у часі виривалися з цього коловороту здобування хліба і 
мали надію на щось небуденне. 

Такі прощі у Карпатах були досить поширені та мали сталу традицію, 
про що свідчить циркуляр владики А. Бачинського 1796 р., у якому він 
говорить про часте спонукання парохами прихожан до далеких подорожей 
з різьбленими іконами у відпустові місця до монастирів226. Бачимо, що 
такі прощі мали велике значення для селян, однак владика вказує саме 
на негативну сторону таких відпустових паломництв, бо вони призводили 
до занедбання літургійних потреб селян на місцях у парохіях. 
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Небуденна подія паломництва викликала серед учасників відчуття 
великого духовного пiднесення, це робило відпустові мiсця в очах прочан 
особливими, а тому тi художнi форми, які з’являлися тут, запозичувались 
консервативною громадою уже як освяченi церквою. Через це нова 
барокова, а згодом і рококова естетика, яка досить скоро проникла до 
церковного простору монастирів, невдовзі знаходила своє місце у сільських 
парохіях.

Зміни у спорудженні монастирських храмів та їхньому внутрішньому 
оздобленні спостерігаємо з 1730-х років, що можемо пов’язати зі змінами 
в організації та функціонуванні монастирів. Певна реорганізація 
монашого життя на теренах історичної Мукачівської єпархії відбулася 
після зібрання ігуменів Березнянського, Імстичівського, Краснобрідського 
та Зарічанського (?) монастирів у 1733 р., де вони письмово визнали 
послух Мукачівському ігумену. Ця подія призвела до створення окремої 
провінції ЧСВВ на території Угорського королівства227. Процеси об’єднання 
монастирів у провінцію можемо розглядати як своєрідне продовження на 
теренах Мукачівської єпархії тих тенденцій, які зауважуємо у монастирях 
чину святого Василія Великого на території України після впровадження 
реформи митрополита Йосипа Рутського 1617 р.228 У відповідності до 
цієї реформи монастирі об’єднувалися у провінцію, вони вилучалися із-
під безпосередньої влади місцевих єпископів. Основна їхня діяльність 
спрямовувалася на освіту, зокрема було запроваджено обов’язковість 
навчання чернечого духовенства у папських колегіумах західної і 
центральної Європи229. Це значно підняло освітній рівень чернецтва і 
зробило його спроможним активно працювати у нових культурних реаліях. 
З цими змінами можемо пов’язати також зростання освітньої та культурної 
діяльності василіанських монастирів і на Закарпатті. Прикладом може бути 
активізація діяльності шкіл при монастирях другої половини XVIII ст., 
зокрема Буківському Хрестовоздвиженському монастирі, Мукачівському 
Свято-Миколаївському та Маріяповчанському Свято-Михайлівському. 
Відомо, що у Краснобрідському монастирі упродовж XVII – XVIII ст. 
працювала школа з класом філософії230, була велика бiблiотека, монастир 
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згадується як центр іконопису. Освітня діяльність монастирів впливала 
не тільки на ширення писемності серед населення, але також формувала 
його естетичні уподобання. 

Об’єднання монастирів сприяло виробленню єдиного підходу не тільки 
до питання освіти та ширення віри, але також зумовило єдині орієнтири на 
зразки аристократичної культури в оздобленні храмового простору. Такими 
формами стали барокове будівництво та живопис. Широкому використанню 
форм барокового мистецтва у монастирських храмах грецького обряду 
також посприяло видання папою Бенедиктом XIV у 1742 р. Esti pastoralis, 
за яким формувалася думка про перевагу усього латинського231. Таким 
чином, художні принципи, які культивувалися тогочасною католицькою 
церквою, мали значний вплив на їхнє впро ва джен ня у новозбудованих 
монастирських храмах грецького обряду. Можемо говорити, що у дусі 
часу засобами мистецької виразності пiдкреслювалася належнiсть цих 
споруд до католицької церкви, ознаками чого, наприклад, стали двi 
вежi на західному фасадi храмів, якi знову вiдродилися у XVII ст.232 
Таких храмiв у центральній Європі було збудовано досить багато, особливо 
упродовж XVIII ст. Можемо впевнено говорити, що не були винятком i 
греко-католицькi храми, прикладом чого є і монастирські храми, зокрема 
церкви у Марія-Повчі та Малому Березному. Латинські впливи позначилися 
не тільки на архітектурних формах, а й на оздобленні церковних інтер’єрів. 
Цей потужний вплив західноєвропейської культури ширився як через 
освіту, так і через запозичення уже збудованих архітектурних форм. 

Саме монастирі, як найбільш організована і освічена частина церкви, 
першими адаптували художні форми, які уже визначали обличчя архі тек-
тури центральної Європи. У свою чергу, адаптоване у монастирях нове 
мистецтво ширилося у парохіях, що було зумовлено великою довірою селян 
до всього, що було пов’язано з монастирями. Самі монахи користувалися 
великою повагою у середовищі українського населення, про що пише ще 
на початку ХХ ст. Юрій Жаткович. Він відзначає відданість і сліпу довіру 
селян до монахів, яка є загальновідома дотепер233. Як уже вказувалося 
вище, таке ставлення до ченців було зумовлено їхнім відмінним від 
при ходського духовенства життям, серед якого були навіть випадки 
поведінки, яку важко назвати високоморальною234. Для практичного 
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селянина монахи залишалися людьми особливого покликання, а відтак – 
і довіри, бо відмова від цього світу не тільки декларувалася, але також 
ними втілювалася. Тому монастирі для селянина виступали своєрідними 
світочами правдивого християнського життя. З цієї причини усе, що 
з’являлося у монастирях, було варте довіри.

Про усвідомлення особливого місця монашого чину в формуванні 
духовного життя християн греко-руського обряду здавен свідчить іко но-
графія іконостасів середини XVIII ст. Серед найулюбленіших композицій, 
які виконували на пределах іконостасів, було зображення свв. Антонія і 
Феодосія Печерських, наприклад іконостас 1748 р. у с. Сокирниця235 (Іл. 
2.42), збережені фрагменти іконостаса з с. Розтока, с. Сухий236 (Іл. 2.43) 
та ін. Святі Антоній та Феодосій Печерські на зображеннях окреслювали 
витоки духовної традиції руського населення. На це вказує і місце роз-
та шування цієї ікони під образом Богородиці, переважно Одигітрії (Пу-
тє водна). Нерідко поряд із печерськими святими, під образом Христа 
Учителя, з’являлися зображення пустельників св. Петра та св. Онуфрія 
або зображення свв. Петра і Павла.

Зображення свв. Антонія і Феодосія Печерських під образом Марії 
можемо пов’язувати з іконографічним типом, який відомий, принаймні, з 
ХІІІ ст. як Богородиця Печерська237. Таке припущення дозволяє пояснити 
сталість такої іконографічної схеми, бо зустрічається у цьому часі досить 
часто і не тільки у храмах Закарпаття, але і Східної Словаччини, наприклад, 
зображення на пределах у с. Кожани та с. Доброслава238. У випадку 
Кожан це припущення підтверджується зображенням між свв. Антонієм 
і Феодосієм Печерськими Богородиці Ружанцю, вказуючи на особливе 
ставлення до Богородиці церкви східного обряду. Дане припущення є 
також у контексті цього часу, бо на таку іконографію могла вплинути і 
велика шана селян до Марії, зумовлена культом чудотворних ікон. Саме 
цим пієтетом до Марії пояснюється і розвиток прощ у монастирях, де ікони 
Богородиці були святинями, видимою метою паломництва. Це нерідко 
підштовхувало монастирі до популяризації творів своїх осередків, зокрема 
у цьому часі ченці Біксадського монастиря звертаються з проханням до 
уряду розглянути і підтвердити чудеса, пов’язані з іконою Богородиці. 
Про цей факт свідчить документ «Повідомлення сатмарського вікарія про 
чудеса, пов’язані з іконою у Біксадському монастирі»239. Тут йдеться про 
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ікону Богородиці, яка належала монастирській церкві отців василіан у 
с. Біксад. Для встановлення правди, за свідченням документа, було 
створено досить значну комісію, яка розглядала факти цих чудес. 
Вірогідно, що вони не були підтверджені, бо інформацією про чудотворну 
ікону в Біксаді не володіємо. Зазначений документ датується 10 вересня 
1793 р., що добре вписується у тенденцію і час розвитку культу вшанування 
ікон Богородиці. 

Про увагу церкви до розвитку і ширення набожності до святих образів 
Бо го родиці свідчить лист Еґерського єпископа до священика Георгія Бі-
зан ція про підтримку вшанування образу Богородиці Маріяповчан ської240 
(Т. 2.3). Саме з процесом підтримки та ширення культу ша но ваних образів 
Богородиці можемо пов’язати і дарування Йоаникієм Ба зи ловичем241 

у 1785 р. ікони Марії для Боронявського монастиря (Іл. 2.44). Останній 
серед населення не пов’язувався з якоюсь значною духовною традицією, бо 
виник тільки у 1716 р. Як свідчать перекази, образ був подарований у часі, 
коли в околицях монастиря відбулася чудесна поява Богородиці. Особливе 
ставлення до цього місця досить швидко знайшло своє проявлення в 
іконі Марії, яка наприкінці XVIII ст. була визнана «благодатною». Така 
увага до чудотворних ікон вказує на значення ша ну вання Богородиці для 
тогочасної євангелізації населення та роль іко ни у розвитку Боронявського 
монастиря як духовного центру в жупі Ма раморош. 

Про побожне ставлення віруючих до цієї ікони свідчить факт її 
пе ре ховування після ліквідації греко-католицької церкви на Закарпатті. 
По вер нення ікони до монастиря, яке відбулося 8 квітня 1991 р.242, дозволяє 
про аналізувати іконографію Боронявської Богородиці. Зображення має ці-
ка ву особливість – маленький Христос на руках Марії у руці тримає квітку. 
Така іконографія найдавніше зустрічається на зображенні Богородиці 
Маріяповчанської243. Таким чином, можемо сказати, що ікона Боронявської 
Богородиці є однією з копій Маріяповчанської. Правда, при аналізі жи-
во пису видно, що манера письма та колористика видає руку художника 
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кінця XVIII ст., особливо це помітно на моделюванні обличчя Марії. 
Обстеження дозволяє припустити, що ікону було виконано раніше, а у 
кінці XVIII ст. її було перемальовано. Про це свідчить манера моделювання 
за допомогою олійних лисирувань та використання рожевих відтінків, 
які були притаманними живопису рококо. Твір ще потребує свого 
ретельного дослідження, бо виникає питання, чи не могла бути передана 
копія Маріяповчанської ікони до Мукачева, де, зазнавши перемалювання 
художником-василіанином, була передана до Боронявського монастиря. 

Вшанування ікон відбувалося не тільки у формі паломництв, але 
й через перенесення шанованих ікон до парохій. Про це свідчить до-
ку мент про перенесення ікони Богородиці з с. Макфолва до Красного 
Броду. Документ датовано 26 квітня 1795 р.244 Якщо припустити, що 
Мак фолва – це поселення на території Румунії (угорською Makfalva, 
ру мунською Ghindari), то можемо говорити про велику популярність 
куль ту Краснобрідської Богородиці. Таким чином, завдяки цим творам 
від бувалася актуалізація євангельського вчення у середовищі сільської 
гро мади, а отже, бачимо, що монастирі наприкінці XVIII ст. проводили 
ак тивну місійну діяльність, у чому немалу роль відігравали чудотворні 
іко ни. Очевидно, що шановані образи ставали взірцями для подальшого 
копіювання чи інтерпретації. 

Чудотворні ікони відігравали і важливу консолідуючу роль серед 
хрис тиян грецького обряду. Особливого значення набула Маріяповчанська 
ікона Богородиці, яку можемо вважати чинником, що вплинув на бу дів-
ницт во цілого монастирського комплексу. Однією з перших будов цього 
комплексу в Марія-Повчі була монастирська церква, яку спорудили на 
місці дерев’яної приходської. Остання була зведена, за твердженням 
о. М. Бобити, незадовго перед 1675 р., коли Стефан Пап намалював ікону 
Богородиці Маріяповчанської245. Пiсля чудесного сльозiння цієї iкони в 
1696 р. Марiя-Повч стає великим центром паломництва, що вимагало 
значних змін і в архітектурі. Питання спорудження нового храму було 
обговорено 28 грудня 1730 р. у Марія-Повчі (Іл. 2.45). В обговоренні брали 
участь єпископ жупи Спіш та керуючий маєтками родини Ракоці граф 
Фердинанд Аспремонт, а також кошіцький архітектор Ніколай Ліцкі. 
На обговоренні було вирішено спорудити новий храм «у відповідності 
до руських норм»246. Підкреслення цього припису в документі свідчить 
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про уважне ставлення до норм, які були пов’язані з вимогами грецького 
обряду. Проект нової споруди було виконано Ніколаєм Ліцкі у 1730 р. і, 
вірогідно, у цьому ж часі погоджено, бо у 1731 р. Мукачiвський єпископ 
Григорiй Бiзанцiй (1716 – 1733) розпочав будiвництво нового храму, яке 
тривало до 1756 р. Будова отримала виразні риси бароко, що особливо 
помітно на оздобленні двох веж. Західний фасад та барокові завершення 
веж і конх східної та бічних апсид виділяються завдяки скупості декору 
стін бічних фасадів. 

Про активні зміни у василіанських монастирях саме в другій половині 
XVIII ст. свідчить також будівництво монастиря у Малому Березному (Іл. 
2.46). Цю споруду закладено на кiлька рокiв пiзнiше, ніж маріяповчанську, 
в перiод єпископа Григорiя-Гавриїла Блажовського (1738 – 1742)247. Ігумен 
Гедеон Пазин розпочав будівництво мурованих монастирських споруд у 
1760 р.; при настоятелі Германі Торинському-Хваталі звели друге крило 
монастирських келій, що дало змогу проживати 20 ченцям. Під час 
спорудження монастирських будов тут перебував єпископ Блажовський, 
який рятувався від епідемії чуми (за іншими джерелами – холери), 
що лютувала на території Березької жупи упродовж 1738 – 1743 рр. 
Незважаючи на переїзд, єпископ занедужав і помер 20 грудня 1742 р. 
Монастирський храм було завершено у 1752 р., а іконостас виконано 
1764 р., що за часом майже збігається з роботами у Марія-Повчі.

У часі завершення будіництва храму в Малому Березному розпочато 
спорудження ще одного мурованого храму в монастирі Красного Броду 
(Іл. 2.47). Це один із найдавніших монастирів, заснований у XIV ст. Першу 
кам’яну будову (головний храм для прочан) закладено у 1752 р. на мiсцi 
дерев’яної церкви. У 1759 р. збудовано комплекс, який включав обороннi 
мури, двоповерхову бiблiотеку та келiї. У 1761 р. добудовано капличку 
чудотворної Краснобрiдської Богородицi, що завершила композицiю 
всього комплексу248. На жаль, зараз важко сказати, як виглядало внут-
ріш нє оздоблення монастирського храму. Можемо припустити, що во но 
також базувалося на домінуючих із другої половини XVIII ст. за хід но-
європейських естетичних принципах. 

До церкви Краснобрiдського монастиря за композицiєю об’ємiв досить 
близька церква в Iмстичiвському монастирi, заснованому Мукачiвським 
єпископом Iоаникiєм Зейканом (1666 – 1686). У 1773 р. розпочато 
будівництво кам’яного храму на місці дерев’яного. Будівництво тривало 
досить довго і завершилося 1798 р. З оздоблення інтер’єру храму, на 
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жаль, не збереглося нічого. Однак завдяки збереженій композиції «Різдво 
Пр. Богородиці» (Іл. 2.49) можна припустити, що храм мав живопис кінця 
XVIII ст. На композиції у верхній частині намальовано сцену різдва Марії, 
яка витримана у формі жанрової композиції. У нижній частині твору 
виконано паломництво прочан до Імстичівського монастиря. Особливо 
цінним елементом цього зображення є дерев’яна триверха церква, яка 
була споруджена єпископом Іоаникієм Зейканом. Цей твір, зважаючи на 
манеру виконання, може належати до середини XVIII ст. Композиція, 
особливості рисунка та спосіб кольорового моделювання дають підстави 
зараховувати твір до кола робіт братів Спалинських (Іл. 2.48).

До пізніших будов належить церква Свято-Миколаївського монастиря 
у Мукачеві, яка датується 1798 – 1804 рр. (Іл. 2.50). Це один із найстаріших 
монаших осідків у краї, що часто датують 1369 р., закладення якого при-
пи сується русько-литовському князю Федору Корятовичу249. Не ви клю-
че но, що монастир міг існувати вже в XIV ст., бо він згадується 1458 р. 
у грамоті короля Матвія Корвіна. Очевидно, монастир був дерев’яним, 
а перша кам’яна будова – монастирська церква – з’явилася тут у 1661 р., у 
час правління єпископа Іоаникія Зейкана. Стіни храму були пишно де ко-
ровані різьбою по каменю, в інтер’єрі виділявся «дуже цінний іконостас», 
що після зруйнування церкви в 1826 р.250 був «дешево» проданий до 
місцевості Тополяни Земплинського комітату (сучасна Словаччина). Як 
ви гля дав цей іконостас, зараз сказати важко, але згадка про нього в «Іс-
то рії карпатських русинів» М. Лучкая дає підстави вважати, що йдеться 
про один із найдавніших датованих іконостасів на Закарпатті. Шкода, що 
М. Лучкай не зробив більш детального опису, який міг би посприяти кра-
що му розумінню розвитку різьблення іконостасів у краї. Зважаючи на те, 
що монастирська церква була ще й кафедральним храмом мукачівських 
єпископів, можна припустити, що іконостас виглядав високохудожньо. 
Адже невипадково М. Лучкай вважав його цінним ще в другій половині 
ХІХ ст., коли з’являлося багато іконостасів, досконало виконаних цеховими 
майстрами. 

У Тополянах, за наданою інформацією, старих ікон чи різьблень не 
збереглося. Як повідомив помічний єпископ Пряшівський Мілан Лах, 
іконостас із Тополян було передано до церкви у с. Притуляни, яка є філією 
Руської Поруби. Проте фотографії, які вдалося отримати з Притулян, 
свідчать, що іконостас у церкві можна датувати скоріше кінцем ХІХ ст. 
Таким чином, сліди колишнього мукачівського іконостаса зникають десь 
на території сучасної Східної Словаччини. Можемо тільки припустити, 
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що живопис для нього міг виконувати Ілля Бродлакович, який походив 
із Судової Вишні (Львівська обл.). Можливо, саме для цієї роботи він і 
був запрошений до Мукачева.

Із другої половини XVIII ст. Мукачівський монастир почали роз бу до-
ву вати за новим регулярним планом, чому сприяв коштами Дмитро Рац 
(1710 – 1782). Упродовж 1766 – 1772 рр. збудували двоповерхові барокові 
келії, які у плані творять літеру «П». Над усім архітектурним комплексом 
до мінує вертикаль вежі монастирської Миколаївської церкви (наріжний 
ка мінь під неї освятив єпископ А. Бачинський у 1789 р., а кошти заповів 
Дмитро Рац).

Варто відзначити, що Дмитро Рац багато чим прислужився 
піднесенню церкви східного обряду. Народився він у Мукачеві в руській 
родині. Як пише М. Лучкай, під час однієї з воєн Д. Рац врятував графа 
Каролі та його сина від рук ворогів251. На жаль, не наводиться ім’я графа, 
врятованого Дмитрієм, але якщо взяти до уваги, що 1766 р. він розпочав 
будувати Мукачівський монастир, то можна припустити, що це міг бути 
генерал Антал Каролі (1732 – 1791). Як твердить дослідник, з вдячності 
граф зробив його управителем своїх маєтків, а пізніше подарував йому 
маєток Везен у Сатмарському комітаті. Будучи заможним чоловіком, 
Дмитро Рац багато зробив для будівництва монастиря в Марія-Повчі 
та для перебудови ще однієї визначної пам’ятки Мукачівської єпархії – 
монастиря на Чернечій горі. Як уже говорилося, ці два центри надалі 
відіграли велику роль у духовному піднесенні віруючих усієї єпархії.

На відміну від інших монастирських церков (історичної Мукачівської 
єпархії) сучасний храм у Мукачеві не має бокових апсид. Внутрішній 
простір церкви членується двома парами пристінних стовпів, що ви гля-
да ють як внутрішні контрфорси. Розписи та іконостас походять із початку 
ХХ ст. Іконостас уже втратив чітку традиційну структуру й набув ознак 
еклектичності. Форма іконостаса нагадує скоріше ширму, аніж традиційну 
структуру. У верхніх ярусах над намісним рядом залишено тільки по три 
ікони, а не по шість, як у давніших іконостасах. 

Найстарішою кам’яною спорудою серед василіанських монастирів 
колишньої Мукачівської єпархії є храм монастиря у Бiксадi (колишня жупа 
Сатмар, тепер Румунiя). Відомо, що в монастирі 1700 р. було збудовано 
кам’яний храм. Цей монастир у минулому також вiдiгравав помiтну роль у 
життi єпархiї252. Таким чином, бачимо, що активний розвиток монастирів 
перетворив їх у важливі чинники опосередкованого впливу на розвій 
художніх форм на Закарпатті.
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Розбудова монастирів, заснування в них шкіл та розвиток па лом-
ницт ва перетворювали їх на важливі осередки культурного впливу – 
не тільки опосередкованого, але і безпосереднього. З другої половини 
XVIII ст. монастирі стають мистецькими осередками, в яких активно 
пра цюють монастирські художники, виконуючи різні роботи для мо-
нас тирів і поширюючи нові художні форми у храмах єпархії. Однією 
з найдавніших інформацій, які вказують на це, є повідомлення про 
діяльність у Малоберезнянському монастирі «пряшівського різьбара». 
Останній, найвірогідніше, був запрошений виконати іконостас для мо-
нас тирської церкви. Малоберезнянський іконостас було створено 1764 р. 
У його декорі зауважуємо ознаки, притаманні творам пізнього бароко з 
введенням мотивів рокайлю, трильяжу, а також введення реалістичних 
квітів (троянди та грона винограду вказують на впливи рококо)253. 
Структура – а це широке використання декоративних консолей замість 
колон – позбавляє іконостас вираженої архітектоніки, що виглядає досить 
незвично на тлі різьблення іконостасів, виконаних у давніших традиціях. 
Художня виразність зазначеного іконостаса дає підстави говорити, що 
василіани на території історичної Мукачівської єпархії у цьому часі 
роблять помітний відхід від традиційних принципів оздоблення інтер’єру 
храмів у бік міського стилевого мистецтва, замовниками якого виступала 
переважно аристократія. 

Під час роботи над іконостасом Малоберезнянського монастиря 
могла вдосконалюватися і манера різьблення Мартина Духновича та Юрія 
Плебановича. Про це може свідчити інформація з праці М. Лелекача: до 
“...1764 р. відноситься іконостас ... малоберезнянського монастиря, котрий 
тоді вирізьбив пряшівський різьбар, впрочім по народженню чех, разом 
з трьома товаришами і з четвертим Тироном Францом, що ще й тепер 
находиться між живими в Гуменнім (мається на увазі 1808 р. – М. П.). Отсі 
визначні товариші заслуговують того, щоби їх згадати: Юрій Плебанович, 
пізніше сам різьбар в Гуменнім, що за його посередництвом постарався 
(М. Т.) о поставлення іконостасу в церкві в Великих Михайлівцях місцевий 
парох 1794. р. публичним коштом. ... Другий Мартин Духновський... 
(відомий також як Духнович. – М. П.)”254. Можна припустити, що у мо-
нас тирі у той період могли виготовляти й інші іконостаси, але це питання 
по требує додаткового вивчення.

З цієї інформації бачимо, що в монастирі працювала група різь бя-
рів, серед яких «різьбар пряшівський», з яким співпрацювали Мартин 
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Духнович, Юрій Плебанович та Тирон Франц255. Усі ці різьбярі згадуються 
пізніше як майстри у різних містах, так Тирона Франца та Юрія Пле-
ба новича названо майстрами з м. Гуменне. Про їхню роботу знаємо 
небагато. Юрію Плебановичу приписується виконання у 1794 р. іконостаса 
для греко-католицької церкви у м. Міхайлівці (Словаччина), вірогідно 
іконостас 1799 р. у церкві с. Коритняни, який було виконано за часу 
служіння тут о. Миколи Теодоровича, який і згадує про цих майстрів256. 
Хоча можна приписувати цю роботу й іншому майстру, про якого маємо 
дещо більше інформації – Мартину Духновичу, який названий майстром 
стропківським (м. Стропков, Словаччина). Однак особливості побудови 
композиції іконостасів, які виконував Мартин Духнович, та улюблені 
його мотиви, зокрема виконання невеликого балдахіна з волют під 
композицією Голгофа, можуть свідчити скоріше про роботу в Коритнянах 
Юрія Плебановича. Переважна більшість датованих іконостасів Мартина 
Духновича належить до кінця XVIII cт., а саме його іконостас у церкві 
с. Корумля 1788 р., у церкві с. Невицьке 1798 р. У 1809 р. виконав іконостас 
для церкви у Зарічеві, а також відомо, що він виконував іконостаси для сіл 
Тополя, Гажин, Кальник. Якщо судити за зразком іконостасного різьблення 
у церкві Покрови Пр. Богородиці у с. Невицькому Ужгородського р-ну, то 
можемо говорити про домінування у структурі і декорі аристократичної 
барокової естетики257. 

Виконання іконостаса професійними майстрами для храму Ма ло-
бе резнянського монастиря вказує на нові вимоги до художньої форми. 
Мож ливо, поява двох майстрів з Гуменного пов’язана з намаганням 
графсь кої родини залучити до роботи у монастирі майстрів, які мали уже 
якісь навики. Таке припущення має під собою підставу, якщо зважимо 
на те, що монастир постав завдяки підтримці графської родини. Про це 
свідчить легенда, за якою саме граф Гомонай (Другети Гуменської гілки) 
поклав основи монастиря, заклавши тут першу капличку258.

Зміни художньої мови зауважуємо і в інших видах мистецтва, які 
розвивалися у монастирях. Одним з найбільш чутливих до художніх змін 
був живопис, у якому бачимо значні трансформації як у формальних 
засобах, так і в якості роботи митців, які його виконували. Саме з 
другої половини XVIII cт. зауважуємо появу професійних художників у 
монастирях чину св. Василія Великого. Зокрема 1769 р. у Краснобрідському 
монастирі згадується ієромонах Михайло Спалинський, який поновлював 
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живопис ікони Краснобрідської Богородиці259 (Іл. 2.51). Правда, останні 
дослідження архівних джерел дозволили виявити розписку Михайла 
Спалинського, у якій він зобов’язується виплатити єврею борг за одяг 
для дочки. Порівнявши почерк документа з текстом, який опубліковано 
у праці Бернадет Пушкаш, можемо говорити про дуже схожу каліграфію. 
Тому потребує перевірки інформація, наведена о. Стефаном Папом. 

Про існування у Красному Броді живописного осередку відомо з 
життя Йосипа Змія-Микловшика (1792 – 1841), який навчався малярству 
в місцевого монаха. Тому, навіть якщо М. Спалинський не був монахом, 
у Краснобрідському монастирі міг існувати певний художній центр. 
Подібні іконописні осередки повинні були існувати і в Мукачівському 
та Березнянському монастирях, де в середині XVIIІ ст. згадуються іко-
но писці Вартоломей Савчак у Мукачівському260 монастирі та Тадей Спа-
линсь кий, який згадується під 1767 р., як художник, що також мешкав 
у монастирі на Чернечій горі біля Мукачева. Біографічні відомості 
вказують, що він народився на Галичині і окрім робіт у трапезній у Му-
ка чеві виконував живопис у Малому Березному. Про період, упродовж 
якого майстер працював для церков, свідчить інформація, що у 1807 р. 
він був направлений до м. Зомбор як заступник настоятеля. У цьому 
ча сі він виконав безкоштовно живопис для іконостаса в храмі. У 1809 р. 
художник-василіанин помер і був похований на цвинтарі м. Зомбор 
(м. Сом бор, Сербія)261. Згадка про двох художників у Мукачівському мо-
насти рі може вказувати на існування тут мистецького осередку. Певним 
опо  середкованим підтвердженням існування іконописної школи у Му-
ка чівському монастирі можуть бути документи, знайдені тут о. В. Про-
ні  ним, у яких описано техніку іконописання262. Інформація про мит ців 
та іконописні школи у василіанських монастирях може свідчити про 
прагнення чернечих спільнот грецького обряду виконувати художні 
ро  боти власними силами, що у цьому часі було притаманно монашим 
спільнотам латинського обряду. Свідченням цьому є інформація про 
монахів-художників чину єзуїтів, францисканців, домініканців та ін., які 
працювали на території тогочасного Угорського королівства упродовж 
усього XVIII cт.263
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Тенденції розвитку мистецтва, які спостерігаємо у монастирях то го-
часної Мукачівської єпархії, мають свої аналоги не тільки у латинських 
орденах, але також у грецьких на теренах Західної України. Про це 
свідчить дослідження Миколи Голубця, у якому він розкриває діяльність 
художників-василіан264. Ця праця вказує на велику увагу чину cв. Василія 
Великого на теренах Галичини до залучення до своїх лав людей, які 
володіли мистецтвом живопису, різьблення, гравіювання. Дослідник 
згадує цілу низку художників-василіан, серед яких відомим був Геннадій 
Гусаківський, що як маляр вступив 29 листопада 1754 р. до монастиря у 
Почаєві. До цього ж монастиря, уже будучи художником, вступив 3 грудня 
1760 р. Сава Калинович265. 15 жовтня 1746 р. до Почаївського монастиря 
як маляр вступив Паво Козаревич. Серед цих художників-василіан зга-
ду ються також митці, які отримували освіту поза межами Галичини, 
зок рема Василь Береза, який проходив мистецькі студії у Римі266. 
Та кі тенденції у василіанських монастирях Галичини дають нам підстави 
го ворити, що наші припущення щодо розвитку малярства у василіанських 
монастирях краю повністю відповідають тенденціям, які бачимо як на 
схід, так і на захід від Закарпаття.

Поява художників, які були тісно пов’язані з василіанськими монас-
тирями, проявилася в істотних змінах як манери малярства, так і у прин-
ципах творення образної системи. Саме з другою половиною XVIII ст. 
пов’язуємо появу великої кількості живописних робіт нової художньої 
виразності по всій тодішній Мукачівській єпархії. Зокрема монахові-
василіанину Тадею Спалинському та Михайлові Спалинському належить 
виконання живопису верхніх ярусів іконостаса монастирської церкви у 
Марія-Повчі (Угорщина). З напису на звороті іконостаса маємо інформацію, 
що Михайло Спалинський працював у греко-католицькій церкві св. Ми-
ко лая Чудотворця в м. Токай (Угорщина) (Іл. 2.52). Дуже схожа манера 
письма до живопису у Токаї дала підстави приписувати виконання 
іконопису для кафедрального собору в Ужгороді монаху-живописцю Тадею 
Спалинському. У свою чергу, маючи інформацію, що Тадей працював для 
храму Малоберезнянського монастиря, можемо припустити його авторство 
також ікон для іконостаса в церкві Малоберезнянського монастиря. Відомо, 
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що мукачівський монах-василіанин Вартоломей Савчак виконав розписи та 
позолоту престолу в храмі у м. Михайлівці (сучасна Східна Словаччина). 
Всі ці дані доз во ляють говорити, що в другій половині XVIII ст. монастирі 
історичної Мукачівської єпархії стали значними мистецькими центрами.

На сьогодні найбільш дослідженими є живописні композиції, які 
пов’язуються з іменами Тадея та Михайла Спалинських. Живопис цих 
майстрів своєю чуттєвістю та спробою наслідувати ілюзію простору, а 
також застосуванням об’ємного світлотіньового моделювання вказує на 
орієнтацію художників на тогочасні загальноєвропейські художні форми, 
притаманні живопису бароко. Але не тільки емоційність та чуттєвість 
бароко характеризує їхні образи, цим творам також притаманне уважне 
ставлення художників до іконографічних живописних традицій східної 
церкви. На це вказує низка збережених пам’яток, у яких переважає ви-
користання традиційних прийомів у живописі, характерних для іко-
но писання. Зокрема намісні образи, а також часто ікони пророчого та 
апос тольського ярусів, на яких художники і надалі використовували 
зо лоте тло, зберігали традиційну колористику, наприклад, символічні 
кольорові поєднання (червоний мафорій та синій гіматій Марії і, навпаки, 
червону туніку і синю тогу для Христа), виконували написи на іконах, 
використовували золото при моделюванні, зокрема орнаментальні мотиви 
на одягах Марії та Христа, а також для німбів. 

На основі обстежених творів маємо підстави припустити, що поряд 
зі згаданими вище різьбярами у Малоберезнянському монастирі розпочав 
роботу і живописець Тадей Спалинський. На це вказують збережені твори, 
найвірогідніше, з іконостаса монастирської церкви, наприклад, композиція 
«Зіслання Святого Духа на апостолів» (Іл. 2.55) з церкви Вознесіння 
Господнього с. Перехресний Воловецького р-ну. Як за тематикою, так і 
формою твір дає підстави говорити, що він виконувався для намісного 
ярусу іконостаса267, адже храм у монастирі мав присвяту Святій Трійці268. 
Образ, як і іконостас, до нової церкви у Перехресному (споруджена 1947 р.)269 
потрапив після ліквідації Малоберезнянського монастиря у 1948 р.270 Ма-
не ра моделювання образу «Зіслання Святого Духа» надзвичайно близька 
до творів, що приписуються братам Спалинським. По центру картинного 
поля на троні зображено Марію, а по боках від неї апостолів з язиками 
по лум’я над ними. Особливості рисунка, спосіб моделювання кольором 
складок та облич, характерні силуети дають підстави говорити про то-
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го ж художника, який виконував композиції Блаженств для церкви 
Ма лоберезнянського монастиря, а авторство останніх відоме – Тадей 
Спа линський. Таким чином, можемо вважати, що образи з Малого Бе-
рез ного є найдавнішими відомими творами монаха-василіанина Тадея 
Спа линського, адже ці твори мали бути створені художником у часі 
завершення роботи над іконостасом 1764 р. 

На окрему увагу заслуговують композиції Блаженств, оскільки 
образів з такою тематикою на Закарпатті більше не збереглося. Ком-
по зиції є символіко-алегоричними, що свідчить про майстра, який 
працював на основі власної композиційної та образної імпровізації, а 
не на основі вироблених образних схем. Усі ці твори характеризуються 
спільною рисою: у центрі виконано головну фігуру-алегорію, навколо 
якої організовано зображення різних символів та атрибутів, а також 
допоміжні персонажі, наприклад ангели. Композиція, яка зображає перше 
блаженство з нагірної проповіді Христа: «Блаженні убогі духом, бо їхнє 
Царство небесне» (підписана «БЛЖЕНИ дХЩм к  Тѣх Єст Царство 
НБНЩЄ» (Т. 3.2)), – зображає фігуру юнака, одягнутого у міську одежу 
з молитовно складеними руками. Перед ним на землі бачимо зброю – 
символ слави, золотий келих – символ земних насолод, корону і скіпетр 
– знаки влади та величезний гаманець з грошима, а згори ангел подає 
йому чорні василіанські монаші одяги, які на композиції є свідченням 
посвяченого Богу життя. Інша композиція, що зображає сьоме блаженство: 
«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться» (підписана 
«Б. МИРОТВОРЦЫ: к  ТИ СЪНОвє БЖ НАРЄ» (Іл. 2.57)), – показує 
сидячого на землі воєначальника – знак простоти, на голові якого бачимо 
лавровий вінок тріумфатора. Біля воїна бачимо зброю і припертий 
щит з хрестом, а у руках – розквітла гілочка. Збоку до нього підходять 
постаті, одягнені у біле, з пальмовими гілками та розквітлими галузками 
– знаками миру і перемоги життя. Угорі зображено ангела, що нагадує 
за манерою малярства ангела з «Різдва Господнього» у кафедральному 
соборі в Ужгороді. Ангел тримає стрічку з написом «СЫНОВЕ БОЖЇИ». 

Поряд з цими темами блаженств художник виконав для монастирського 
храму ряд зображень отців церкви та святителів. Серед останніх можемо 
згадати св. Германа – патріарха Константинопольського, св. Василія 
Великого, св. Атанасія Печерського, св. Онуфрія та св. Пахомія. З цього 
бачимо, що окрім ікон, обумовлених іконографією іконостаса, було 
виконано значно ширшу програму творів, які мали повчально-алегоричний 
характер.

Щодо Михайла Спалинського, то перша інформація про нього 
як художника пов’язана з поновленням живопису чудотворної Бо го-
родиці Краснобрідської десь близько 1769 р.,271 що майже збігається 
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з часом творчості Тадея. Наступною роботою цього майстра можемо 
вва жати виконання іконопису для церкви св. арх. Михаїла у церкві 
Маріяповчанського монастиря. Контракт про цю роботу датований 1785 р.272 

Наведена дата якраз збігається з початком роботи над внутрішнім 
оздобленням храму, іконостас встановили в 1785 – 1788 рр.273 Його 
декор, як і архітектура, має ознаки бароко, що проявилося у збереженні 
архітектонічності та підкресленні декоративності. Разом з тим декору 
іконостаса притаманна скоріше народна боязнь чистої поверхні при 
оздобленні, що також не суперечить стилю. До слова, бароко мало 
схильність до сприйняття народної фантастичності та безпосередності у 
виборі декоративних елементів. Значна трансформація барокових впливів 
відбулася у сербському та болгарському культурному просторі. Цікаво, 
що у створенні іконостаса у Марія-Повчі знайшли своє поєднання руські 
художні традиції з балканськими274. Це дослідження на сьогодні ставить 
цікаву проблему, яка може сприяти з’ясуванню взаємопроникнення 
у церковному мистецтві художніх форм, притаманних для руської та 
балканської традиції. Зокрема використання химерних драконів, у яких 
вгадуються барокові дельфінчики чи химери, які були популярними також 
у різьбленні іконостасів лемківських церков (Іл. 2.56).275

Як згадувалося вище, підпис Михайла Спалинського зустрічаємо 
також у написі, виконаному на тильній стороні іконопису церкви св. 
Миколая Чудотворця у м. Токай (Угорщина), який датується 1787 р. 
Ця дата дуже цікава, бо дозволяє говорити, що на цю пору (тобто до 
1787 р.) живопис для Маріяповчі уже мав бути виконаний. Зображення 
на іконостасі Токая мають дещо приземисті пропорції і виконані на 
темному теплому тлі (Іл. 2.53; 2.54). Манера світлотіньового моделювання 
дуже схожа до живопису, який бачимо на композиціях іконостаса 
Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді. А образ св. 
Миколая, який знаходиться на амвоні, майже у всьому відповідає зразкам 
живопису іконостаса в Ужгороді (Т. 3.1). 

Зараз важко сказати, яке відношення до Тадея і Михайла Спалинських 
мав Андрій Спалинський, який у документі згаданий як художник276. На 
сьогодні маємо інформацію про цього художника зі звернення його зятя 
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до церковного правління з проханням про виплату зароблених коштів за 
образи пророків і патріархів (вірогідно, апостолів, бо їх було створено 
12) у церкві села Фалкуш (сьогодні Фалкушовце, Східна Словаччина, 
Кошіцький край). Зять підписаний також як художник Йозеф Ротарій, 
який зобов’язався доробити все, що не встиг тесть277. На жаль, інших 
даних про цього митця більше не зустрічаємо, що не дозволяє нам робити 
певні висновки про його роботу чи родинні стосунки з Михайлом та 
Тадеєм. Певним є одне, що Андрій Спалинський був одружений і мав 
принаймні одну дочку Єлизавету Спалинську, яка також підписана своїм 
прізвищем у зверненні.

Творів, які характеризуються принципами моделювання, схожими 
на манеру братів Спалинських, є досить багато. Вони з’являються 
переважно у другій половині XVIII ст. і навряд чи можуть бути роботою 
двох названих братів. Скоріше можемо говорити про єдину вироблену 
якоюсь школою манеру малярства. Серед ознак цього живопису можемо 
зауважити характерну розбивку на площини при моделюванні одягу. 
Надзвичайно цікавим виглядає моделювання обличчя через особливості 
колориту та принципи нанесення кольору. Так, для зображення обличчя 
нерідко використовуються рожеві рум’яна, які накладаються на холоднішу 
підкладку. Особливо це помітно при виконанні жіночих зображень та 
інколи ангелів. Прикладом може бути зображення Богородиці Одигітрії 
з церкви с. Ільниця-Новоселиця (Іл. 2.58). Оглядаючи даний живопис, 
доходимо думки, що це твори митців, які проходили навчання у якійсь 
школі. Зважаючи на заучені схеми, можемо припустити, що методи 
навчання цієї школи ґрунтувалися на копіюванні західноєвропейських 
композицій, як це бачимо у знаменитій лаврській школі у Києві278. 
Проте, порівнявши згадані твори зі зразками з Києва, можемо говорити 
про різницю у манері виконання. Опираючись на порівняльний аналіз, 
шукати витоки цієї манери у добре відомій школі Києво-Печерської лаври 
досить складно. 

Походження цього малярства можемо гіпотетично пов’язувати з 
єзу їтськими художніми осередками. Певні підстави для такого при-
пу щен ня дають твори, які потрапили у поле зору під час обстеження 
осередку та колегіуму єзуїтів у місті Левоча (Словаччина). Огляд низки 
живописних творів зі збірки цього колегіуму дав можливість дійти 
думки про близькість їхньої манери письма до творів, які виконувалися 
художниками-василіанами у храмах греко-руського обряду. Спільні риси 
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бачимо у принципах побудови композиції, виконанні антуражу і навіть 
у пропорційних промахах. Серед таких творів слід назвати композиції 
св. мученик Донатус (Іл. 2.59), св. апостол Павло (Іл. 2.60) та св. апостол 
Петро (Іл. 2.61). Таке припущення могло б свідчити, що живописці-
василіани могли отримати професійну підготовку в художників 
латинських орденів. А це, у свою чергу, свідчило б, що поява художників 
у василіанських монастирях була не тільки наслідуванням латинських 
монастирів у залученні до своїх лав художників, але й запозиченням 
притаманних цим осередкам живописних форм. Очевидно, що така 
думка потребує свого документального обгрунтування, але, зважаючи 
на те, що саме з околиць Левочі приходили освічені єпископи, можемо 
припустити, що і художні впливи слід пов’язувати з цими значно 
багатшими територіями колишньої Мукачівської єпархії. 

Таким чином, бачимо, що з середини XVIII ст. архітектура та оз-
доблення монастирських храмів були зорієнтовані на форми, при та-
манні західноєвропейському аристократичному мистецтву. Саме в мо-
нас тирях у 1730-х роках почалося формування естетичних принципів 
прикрашання храмового інтер’єру шляхом привнесення до храмів східного 
обряду західних аристократичних стилів – бароко та рококо, а згодом 
і класицизму. Ці тенденції стали ще помітнішими із середини століття 
після декрету імператриці Марії-Терезії 1756 р., яким вона підтримала 
авторитет Мукачівського єпископа279. Пієтет тогочасного кліру перед 
зразками західного мистецтва базувався не тільки на привабливості його 
форм, а був спричинений самою культурно-духовною ситуацією, яка 
панувала в католицькій церкві.

У монастирських храмах чину Василя Великого західноєвропейські 
за по зи чення приживалися набагато легше, адже, йдучи в ногу з ка-
то  лиць кою церквою, де в цей період підкреслюється перевага всього 
ла  тин ського, чин втілював ідеї, які були породжені потребами змін ре-
лі гій ного життя. Отже, чернецтво опосередковано виявилося про па ган-
дис  том і поширювачем нових художніх форм у церкві східного обряду 
на Закарпатті. Це дозволяє твердити, що монастирі досить швидко 
і лег  ко перебирали надбання західного мистецтва як в архітектурі, так 
і в оздобленні інтер’єрів, а масові паломництва до монастирів сприяли 
змі ні смаків населення та запозиченню мистецьких зразків. Таким чином, 
мо жемо вважати їх важливими центрами ширення нових художніх форм 
серед закарпатського селянства.
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Дослідження освітніх та культурних змін на Закарпатті у XVIII – на 
початку ХІХ ст. розкривають їхню масштабність, наслідки яких помічаємо 
у розвитку культури до сьогодні. Адже зміни стосувалися не тільки 
церкви, але за її посередництвом зачіпали ціле руське суспільство другої 
половини XVIII ст., зумовивши значні трансформації у багатьох сферах 
життя українського населення. Церква греко-руського обряду в цьому 
часі стала не тільки формою культурного існування руських, переважно 
сільських, громад в Австрійській імперії, але і найбільш організуючим 
і впливовим чинником. Завдяки освітнім процесам, які знайшли свій 
прояв у церкві, українське населення отримало освічену верству, якою 
стало духовенство. Навчаючись у провідних освітніх центрах Європи, 
священики були здатними бачити нові, притаманні часові перспективи та 
шляхи досягнення культурного поступу свого народу. Суспільно-історичні 
зміни цього часу в краї добре можна зауважити навіть при поверхневому 
погляді, що дозволило відомому українському поету та мислителю Василю 
Пачовському280 назвати цей час «золотою добою культури Закарпаття».

Зміни в Європі були породжені науковими відкриттями та зрос-
тан ням ролі освіти і призводили до помітних трансформацій навіть у 
Австрійській імперії, яка упродовж своєї історії мала особливі стосунки 
з католицькою церквою. В імперії ці тенденції стали помітними уже у 
середині XVIII ст. І це зважаючи на те, що австрійські ерцгерцоги прагнули 
бути вірними місії захисника церкви у Центрально-Східній Європі, що 
набуло особливої актуальності у часі протистояння Австрії навалі турків. 
Пієтет перед церквою зумовив розвиток особливих австрійських форм 
у будівництві бароко, а разом з тим – і у розвитку живопису. Місія 
австрійських володарів була настільки важливою для них, що навіть у 
другій половині XVIII ст. австрійський двір намагався дотримуватися 
традиційних християнських чеснот і моралі, про що може свідчити життя 
імператриці Марії-Терезії. З цим пов’язуємо і значний вплив церкви на 
мистецтво імперії. 

Якщо після реформи Йосифа ІІ в освітніх та культурних центрах 
ця ситуація помітно змінилася, то на Закарпатті аж до початку ХХ ст. 
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особлива роль церкви у житті суспільства залишалася дуже важливою. 
Прикладом може бути уважне ставлення мукачівських єпископів не тільки 
до питань духовного життя руських громад, але і до їхнього культурно-
економічного розвитку. Зокрема відомий факт ініціювання владикою 
Юлієм Фірцаком (1891 – 1912) у 1897 р. так званої верховинської акції, яка 
мала сприяти реорганізації сільського господарства на території сучасного 
Закарпаття. Таке значення церкви у житті суспільства можемо пов’язувати 
не тільки з низьким рівнем розвитку економіки та освіти281, але, як уже 
ви ще зазначалося, також з особливою роллю церкви для самоусвідомлення 
українського населення та місцем церкви у Австрійській імперії. 

Вплив церкви протягом цілого ХІХ ст. є дуже важливим для 
розуміння художніх процесів на Закарпатті. Адже коли розглядаємо 
історію образотворчого мистецтва Європи з кінця XVIII ст. і упродовж 
ХІХ ст., то можемо зауважити, що тут уже не церква виступала провідним 
чинником формування культури, а на передній план вийшли ідеї, які 
знаходили місце особистості у служінні суспільству та державі. А сама 
держава у їхній свідомості стає гарантом забезпечення свобод особистості. 
Тобто можемо говорити, що все більшої ваги набували погляди, розвинуті 
прихильниками Просвітництва282. Зокрема раціональний науковий погляд 
на світ, завдяки розвитку освіти, зумовив формування історичної свідомості 
широких мас, спонукав їх до активної культурної та політичної діяльності. 
Як у центрі, так і на периферії у середовищі освіченої частини населення 
ідеали свободи і прогресу сприяли виробленню високих устремлінь 
служіння народу, маючи на меті підняття його свідомості та культури. 
І хоча імператриця Марія-Терезія залишалася палкою прихильницею 
церкви, у середовищі освіченої частини населення імперії зростала роль 
нових ідеалів. Ця частина суспільства все більшої ваги надавала розуму, 
а їхній світогляд набував вираженого раціоналістичного забарвлення. 

У контексті загальноімперських ідей відбувалося також зростання 
освіти і науки руського населення тогочасної північно-східної те ри-
то рії Угорського королівства. Саме з ідеями Просвітництва можемо 
по в’я зати процеси формування історичної свідомості як серед свя-
щен ства, так і населення краю. Зважаючи на культурну та соціальну 
спе ци фіку руського населення на Закарпатті, Просвітництво стало 
важ ливим чинником не секуляризації освіченої частини населення 
(пе ре важно духовенства), а, навпаки, історичного вивчення та роз-
вит ку культурної особливості церкви східного обряду, а через неї й 
по ширення освіти серед народу. Церква виявилася тим свідомим чин-
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ни ком народу, який чітко визначив головні орієнтири у роботі на ниві 
освіти з метою збереження індивідуального обличчя свого народу. 
Освічена частина духовенства, спонукана ідеями кінця XVIII ст., 
підкреслюючи свою культурну особливість, включалася до творення 
власної історичної науки, мовознавства та ширення освіти. Однак чи 
не найбільше це відобразилося у розбудові церкви грецького обряду, 
дозволивши зробити усьому руському населенню помітний культурний 
поступ у другій половині XVIII ст. 

Серед важливих і практичних чинників, які зумовили позитивний 
вплив ідей Просвітництва на церкву греко-руського обряду, була потреба 
обґрунтувати історичними фактами право на самостійне існування 
Мукачівської греко-католицької єпархії, не підпорядковане Еґерському 
архієпископу. Ідея написання власної історії стала важливим чинником 
розвитку не тільки освічених представників церкви, а через них – 
населення, але також сприяла становленню самої церкви. Отже, потреба 
канонізації самостійності єпархії стимулювала дослідження у цій галузі, 
що у другій половині XVIII ст. помітно актуалізувало інтерес до власного 
минулого.

Зростання історичної свідомості серед духовенства та населення 
вимагало уваги від уряду до складних і невирішених питань руських 
громад. Серед практичних кроків розв’язання назрілих релігійних проблем 
можемо бачити, наприклад, передачу частини запустілих римо-католицьких 
храмів у руки греко-католицьких єпископів, що було не тільки проявом 
доброї волі Марії-Терезії, але і наслідком зростаючої активності руського 
священства та більш активних прошарків народу у відстоюванні своїх 
духовних, а відтак культурних потреб. Таким чином, можемо твердити, 
що культурні потреби українського населення Закарпаття були пов’язані з 
ідеями розвитку і звеличення руської церкви. Отже, історична свідомість 
знайшла свою важливу базу, якою виявилася церква грецького обряду. 
У подальшому розвиток історичного самоусвідомлення призвів до появи 
такого цікавого культурного феномена на Закарпатті, як будительство. Це 
явище добре вивчено як з історичного, так і літературознавчого боків283, 
тому тут цьому питанню уваги приділяти не будемо.

У цьому значному поступі руської громади особливе місце 
належить владиці Андрію Бачинському (1772 – 1809), прозірливість якого 
спричинила значні зміни на Закарпатті. Завдяки єпископу саме з церкви 
виходили головні цілеспрямовані дії, які мали об’єднати руське населення 
в єдиний народ, а теоретичні праці з історії та граматики – забезпечити 
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цьому народу право на власні культурно-політичні претензії. Об’єднана 
тільки родинними, обрядовими та мовними особливостями спільнота, 
не виробивши своєї історичної доктрини, яка б обґрунтовувала права 
народу на власну історичну індивідуальність, залишалася під загрозою 
втрати власної ідентичності. 

Важливою працею для історичної самосвідомості стала книга 
Йоаникія Базиловича «Короткий нарис фундації Федора Коріятовича», 
яка була написана мовою вченої Європи – латиною. Вона видана у двох 
книгах у м. Кошіце, перша – 1799 р. і друга – 1804–1805 рр.284, і сприя ла 
формуванню історичної свідомості та окреслювала звершення й значну 
роль особистості у поширенні культури (прогресу) далі. Як бачимо, у 
діяльності духовенства краю важливими напрямами, поряд з розвитком 
церкви у новій культурній ситуації, постають також пи тан ня вироблення 
власної історичної аргументації. «Фундація Федора Коріятовича» вперше 
презентує «руського володаря», який, піклуючись про церкву, закладає 
Мукачівський монастир, котрий у духовному житті краю відігравав 
особливо важливе значення, бо став чинником передачі історичної 
естафети від князя до руського народу, який окреслювався руською 
церквою. З огляду на те, що тут знаходився найдавніший відомий осідок 
Мукачівського єпископа, монастир виступав як підтвердження давності 
української культурної присутності в краї. До певної міри мо жемо 
вбачати у написаній Йоаникієм Базиловичем праці підставу мукачівських 
єпископів вважати себе не тільки духовними провідниками церкви, але 
і представниками руського народу. Ідею творення власної історії було 
продовжено Михайлом Лучкаєм в «Історії карпатських русинів», де 
історик прагне розглядати навіть прадавні історичні факти через призму 
національної самоідентифікації. Праця Лучкая, по суті, стає першим 
історичним дослідженням, яке формувало погляд на історію руського 
населення як на тяглу з найдавніших часів. Таким чином, можемо 
твердити, що на ХІХ ст. в українців Закарпаття формується власна 
історична свідомість.

Разом з тим у цьому ж часі видається і перша «Грамматика русская 
сирѣч правила извѣщателная и наставителная о словосложеніи слова 
языка славенского или русскаго» Арсенія Коцака285, яка мала стати 
засобом ширення освіти серед населення. Упродовж 20 років – з 1768 до 
1788 року – було видано три варіанти граматики. Про те, що саме ідеали 
піднесення національної гідності значною мірою впливали на наукову 
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діяльність духовенства, свідчить вірш до граматики Арсенія Коцака 
«...дабы й нась мѣзерныхъ руснаковъ не судили всѣм, таки спростаковъ». 
Тож бачимо внутрішні механізми появи творів з історії та мовознавства. 
Формування власної історичної позиції, написання та публікація історії, 
уніфікація граматики потребували наступного чинника – ширення цих 
ідей, у чому велику роль відіграли відкриті владикою Андрієм Бачинським 
близько 300 шкіл286. Проявом тенденції інституційного розвитку єпархії 
стало формування власного архіву та бібліотеки287. Цікаво, що робота 
з упорядкування життя та управління єпархією дуже нагадує процеси, 
які проходили при імперському дворі у 1740-х рр., зокрема з метою по-
кращення обліку адміністративно-правових актів імператриця створила 
центральний, палацовий, надвірний і державний архіви288. Тож конфесійна 
особливість у часі формування історичної свідомості на Закарпатті ви сту-
пи ла найважливішим чинником розвитку історичної свідомості.

Для нашої теми важливим буде відзначити, що ідеї Просвітництва 
знач ною мірою вплинули і на зростання ролі мистецтва, яке стало важ ли-
вою формою відображення та подачі глядачеві високих ідеалів служіння 
суспільству. Образна система високого мистецтва (живопис, скульптура, 
архітектура) ставала зручним засобом ознайомлення широких верств 
на селення з прогресивними ідеями, нерідко розвиваючи моралізаторську 
те матику. Образотворчому мистецтву, в якому особливого значення на-
да валося почуттям, відводилася саме роль служіння суспільству, роз-
криваючи перед глядачами високі ідеали та здатність особистості до 
самопожертви заради досягнення великої мети. Розкриття ідеалів ін ди-
ві дуальної діяльності та підпорядкування власних інтересів суспільним 
найкраще досягалося через побудову оповідного сюжету. З огляду на 
потребу формування універсального образу художниками за основу 
бра лася історична або міфологічна антична фабула. Саме антична увага 
до людини з її ідеалізацією допомагала художникам створювати образ 
особистості як відкривача і творця нового світу – світу розуму. Таким 
чином, ідеалізовані форми зображення та героїзація античної історії були 
спрямовані уже не до віри людини, а до її знання історії та культури 
античності, які ставали своєрідним еталоном для діяльності сучасників 
і ознакою культурності. 

Ці ознаки вченості надзвичайно прозоро проступають у творчості, 
наприклад, визначного закарпатського вченого о. Василя Довговича. 
Ко ли проаналізуємо його поезію, то побачимо значну кількість образів 
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і але горій, які породжені саме античною міфологією. Але нове мислення 
В. Довговича проявилося не тільки у цьому, а також у його активній 
позиції, наприклад будівництві кількох церков. Про розуміння ним 
історичної місії особистості свідчить і його бажання через будівництво 
величного храму в Мукачеві піднести авторитет колишньої руської 
метрополії, яка на ту пору була у запустінні. Це вказує на зростання ролі 
особистості та, у свою чергу, історичної свідомості як чинника мотивації 
серед освіченого священства. 

Таким чином, з огляду на ці тенденції у розвитку суспільства 
викликає великий інтерес вплив ідей Просвітництва на форми розвитку 
церковного мистецтва тогочасної Мукачівської єпархії. Аналізуючи 
наявний матеріал, з цими процесами можемо пов’язати зростання у 
церковному мистецтві ролі реалізму та чіткості композиції, підкресленої 
оповідності сюжету, що мало прозоро передавати головну ідею твору. 
Образи набували внутрішньої статичності та аристократичності, що 
проявилося у творенні нових композицій намісного ряду. Ідея історичності 
особливо добре прослідковується у живописі празникового ряду, де 
замість умовного антуражу поступово помічаємо наростання значення 
ролі реального простору, інколи з намаганням передати уявні образи 
Палестини. Зокрема, коли розглянемо намісні композиції у виконанні 
єпархіального художника Фердинанда Видри, побачимо у багатьох 
випадках виконаний образ міста чи природи, який базується на описах 
тих земель; разом з тим у цих творах поряд з розкриттям історії спасіння 
нерідким стає також повчальний моральний чинник. Проте, зважаючи 
на церковну обумовленість цих творів, навіть у образах, присвячених 
подіям священної історії, чистого раціоналізму в розкритті теми майже 
не бачимо. Навіть у першій половині ХІХ ст., коли нові академічні віяння 
помітно змінювали образну систему, зауважуємо орієнтацію художників 
на створення ідеалізованого і дещо сентиментального образу людини.

Живописні професійні твори цього часу відзначалися високою 
художньою якістю, що було зумовлено зростанням професійної вправності 
художників, а також зверненням громад до художніх мануфактур, 
які обслуговували потреби у виготовленні необхідного оснащення у 
храмах. Правда, діяльність зазначених підприємств помітна уже тільки 
наприкінці ХІХ ст. Тому на початку цього століття досить актуальним 
стало пи тання про академічну освіту художників. І серед перших та ких 
майст рів можемо назвати Михайла Манковича та Йосипа Змія-Мик-
лов шика. Саме вони відіграли важливу роль у розвитку церковного 
малярства як єпархіальні художники. Активна будівельна діяльність, що 
сприяла появі нових храмів, вимагала їхнього оздоблення, що було важко 
забезпечити професійними митцями. З цієї причини нерідкими є факти, 
коли у тво рах середини ХІХ ст. зауважуємо низьку мистецьку якість, де 
зоб ра ження не відрізнялися досконалістю рисунка, хоча у позах фігур, 
наприклад апостольського ряду, та виразах облич художники намагалися 
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досягати емоційної піднесеності. Дуже цікаво виглядають твори, на яких 
художник багато уваги приділяє послідовності накладання кольору та його 
акуратності, втрачаючи за досконалою технікою елементарні пропорції. Це 
дозволяє говорити, що поряд з художниками, які мали академічну освіту, 
працювали, навчаючись, живописці-самоуки. Серед таких творів, які уже 
орієнтувалися на академічне малярство, є ікони з іконостасів с. Луково 
Іршавського р-ну та с. Дубриничі Перечинського р-ну. В останньому 
випадку навіть можемо говорити про кількох художників, які намагалися 
наслідувати живопис професійних художників-колористів. Адже у нових 
творах одним із головних засобів створення образу ставав колорит, на 
відміну від іконографічного силуету. Колорит у подальшому з проявами 
сентименталізму при творенні образу ставав таким близьким і зрозумілим 
пересічному глядачеві, що уявити собі зображення у церкві в інакших 
формах образів було неможливим.

Виходячи з вищесказаного, можемо вважати, що завдяки ідеям 
Просвітництва, які проявилися у формуванні історії, уніфікації граматики, 
відкритті шкіл та зростанні суспільної ролі мистецтва, українське 
населення Закарпаття активно входило в культурно-освітні процеси 
тогочасної Дунайської імперії. Процеси, які високо піднесли роль 
освіченості, зумовили не тільки зростання ролі академічно вишколених 
художників, але призвели до формування прошарку (переважно 
священиків), який проявляв інтерес не тільки до творів, зумовлених 
потребами культу, але і до творів, які були породжені аристократичною 
міською культурою, – це замовлення портретів як для суспільних місць, 
так і домашніх, камерних. Разом із тим можемо твердити, що нові художні 
явища на Закарпатті розвивалися також завдяки церковному середовищу, 
бо єдиними замовниками нового мистецтва могли виступати тільки 
освічені люди з розвинутою історичною та родинною самосвідомістю, 
якими на ХІХ ст. на Закарпатті були переважно священики.
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Іл. 2.4. Жертвоприношення Авраама. 
XVIII ст., ц. св. Миколая Чудотворця,

с. Присліп, Міжгірський р-н

Іл. 2.2. Гріхопадіння прабатьків.
XVIII ст., ц. св. Миколая
Чудотворця, с. Присліп,

Міжгірський р-н

Іл. 2.1. Старозавітна Трійця.
XVIII ст.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Бистрий (м. Свалява)

Іл. 2.3. Перенесення мощей
св. Миколая Чудотворця,  XVIII ст.,

ц.  св. Миколая Чудотворця,
с. Присліп, Міжгірський р-н
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Іл. 2.7. Втеча до Єгипту. XVIII ст.,
ц. св. арх. Михаїла,

с. Ужок, Великоберезнянський р-н

Іл. 2.8. Несіння Хреста. XVIII ст.,
ц. св. арх. Михаїла,

 с. Ужок, Великоберезнянський р-н

Іл. 2.5. Капенування св. Стефана.
XVIII ст.,  ц. св. арх. Михаїла,

с. Ужок, Великоберезнянський р-н

Іл. 2.6. Юрій Змієборець, XVIII ст.,
ц. св. арх. Михаїла,

с. Ужок, Великоберезнянський р-н

Іл. 2.9. Порятунок рибалок
св. Миколаєм. XVIII ст.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Чорноголова,

Великоберезнянський р-н

Іл. 2.10. Благовіщення.
Поч. ХІХ ст., ц. св. арх. Михаїла,

с. Волосянка, Великоберезнянський р-н
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Іл. 2.11. Вознесіння Господнє.
Поч. ХІХ ст., ц. св. арх. Михаїла,

Волосянка, Великоберезнянський р-н

Іл. 2.12. Христос Учитель. 1930-ті рр.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Завійка, Міжгірський р-н

Іл. 2.13. Св. Миколай Чудотворець, 
1931 р., ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Завійка, Міжгірський р-н

Іл. 2.14. Христос Учитель.
XVIII ст., ц. св. Миколая
Чудотворця, м. Свалява



115

Іл. 2.15. Св. Миколай Чудотворець.
Друга пол. XVIII ст., ц. св. Миколая 
Чудотворця, с. Бистрий (Свалява)

Іл. 2.17. Богородиця Елеуса.
Друга пол. XVIII ст.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Бистрий (Свалява)

Іл. 2.16. Арх. Михаїл.
Друга пол. XVIII ст., ц. св. Миколая 
Чудотворця, с. Бистрий (Свалява)

Іл. 2.18. Богородиця Одигітрія
(фрагмент).  XVIII ст.,

ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Підполоззя,

Воловецький р-н
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Іл. 2.20. Св. Миколай Чудотворець.
Друга пол. XVIII ст.,

ц. Введення Пр. Богородиці,
с. Абранка, Воловецький р-н

Іл. 2.22. Розп’яття Господнє.
XIХ ст.,

ц. Введення Пр. Богородиці,
с. Абранка, Воловецький р-н

Іл. 2.19. Христос Учитель.
XVIII ст., ц. Введення Пр. Богородиці, 

с. Абранка, Воловецький р-н

Іл. 2.21. Розпяття.
XVIII ст.,

ц. Введення Пр. Богородиці,
с. Абранка, Воловецький р-н
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Іл. 2.23. Розпяття.
XVIII ст., ц. Всіх святих,

с. Буковець, Воловецький р-н

Іл. 2.24. Богородиця Одигітрія.
Друга пол. XVIII ст., ц. Хрещення

Господнього, с. Бистрий
(Котельниця), Воловецький р-н

Іл. 2.26. Апостоли. Друга пол. XVIII ст.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

с. Мішкаревиця (Біласовиця),
Воловецький р-н

Іл. 2.25. Вознесіння Господнє.
XVIII ст., ц. Хрещення Господнього,

с. Бистрий (Котельниця),
Воловецький р-н
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Іл. 2.29. Христос у чаші.
Напрестольний образ.
Кін. XVIII ст., ц. св. Анни,
с. Буківцьово,
Великоберезнянський р-н

Іл. 2.27. Воскресіння Господнє.
XVIII ст., ц. Стрітення Господнього, 

с. Нова Розтока, Воловецький р-н

Іл. 2.28. Богородиця Одигітрія.
XVIII ст., ц. Покрови Пр. Богородиці, 

с. Канторяноші (Угорщина)
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Іл. 2.30. Архангел Михаїл.
XVIII ст., ц. св. Анни, с. Буківцьово, 

Великоберезнянський р-н

Іл. 2.31. Богородиця Одигітрія.
XVIII ст., ц. св. Анни, с. Буківцьово, 

Великоберезнянський р-н

Іл. 2.32. Св. Миколай. XVIII ст.,
ц. свв. Петра і Павла, с. Буківцьово, 

Великоберезнянський р-н

Іл. 2.33. Богородиця Одигітрія.
XVIII ст., ц. свв. Петра і Павла,

с. Буківцьово, Великоберезнянський р-н
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Іл. 2.34. Христос Учитель. XVIII ст., 
ц. свв. Петра і Павла, с. Буківцьово, 

Великоберезнянський р-н

Іл. 2.35. Свв. Петро і Павло.
XVIII ст., ц. Петра і Павла,
с. Туриця, Перечинський р-н

Іл. 2.36. Богородиця Одигітрія.
XVIII ст., ц. св. арх. Михаїла,
с. Новоселиця (Словаччина)

Іл. 2.37. Розп’яття Господнє.
Друга пол. XVIII ст., ц. св. арх. Михаїла,

с. Новоселиця (Нова Седліца, Словаччина)
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Іл. 2.38. Деісіс.  XVIII ст.,
ц. Введення Пр. Богородиці,
с. Буковець, Міжгірський р-н

Іл. 2.39. Христос Учитель (фрагмент).
XVIII ст., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисовець, Львівська обл.

Іл. 2.40. Богородиця Одигітрія.
1745 р. (Приватна збірка)

Іл. 2.41. Христос Учитель.
1745 р. Приватна збірка



122

Іл. 2.44. Богородиця Боронявська.
XVIII ст., мон. Благовіщення,

с. Бороняво, Хустський р-н

Іл. 2.43. Іван Щирецький.
Свв. Антоній і Феодосій Печерські,

ц. св. Івана Хрестителя, 1678 р.,
с. Сухий, Великоберезнянський р-н

Іл. 2.45. Церква св. арх. Михаїла.
Марія-Повч (Угорщина)

Іл. 2.42. Свв. Антоній
і Феодосій Печерські. 1748 р.,
ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Сокирниця, Хустський р-н
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Іл. 2.46. Церква св. Миколая
Чудотворця.

Малоберезнянський монастир

Іл. 2.47. Церква Зіслання св. Духа.
Краснобрідський монастир

(Словаччина)

Іл. 2.48. Церква св. Михаїла
Імстичівського монастиря,

фрагмент з композиції
Різдво Пр. Богородиці XVIII cт.

Іл. 2.49. Різдво Пр. Богородиці.
XVIII cт., ц. св. арх. Михаїла,

Імстичівський монастир

Іл. 2.50. Церква св. Миколая
Чудотворця.

Мукачівський монастир
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Іл. 2.52. Іконостас. 1787 р.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

м. Токай (Угорщина)

Іл. 2.53.
Михайло Спалинський.

1787 р., свв. Андрій і Лука, 
ц. св. Миколая Чудотворця,

м. Токай (Угорщина)

Іл. 2.54. Підпис
Михайла Спалинського.

1787 р., свв. Андрій і Лука,
ц. св. Миколая Чудотворця,

м. Токай (Угорщина)

Іл. 2.51. Краснобрідська Богородиця.
1769 р. Михайло Спалинський

відновлював,
с. Красний Брід
(Словаччина)
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Іл. 2.55. Тадей Спалинський.
Зіслання св. Духа. Друга пол.

XVІII ст., ц. Вознесіння Господнього,
с. Перехресний, Воловецький р-н

Іл. 2.57. Тадей Спалинський. Блаженні
Миротворці. Друга пол. XVIII ст.

Малоберезнянський монастир.
Збірка Закарпатського художнього 

музею ім. Й. Бокшая

Іл. 2.56. Іконостас.
1783 – 1788 рр., ц. св. арх. Михаїла,

с. Марія-Повч (Угорщина)

Іл. 2.58. Богородиця Одигітрія.
IІ пол. XVIII cт., с. Ільниця-
Новоселиця, Іршавський р-н
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Іл. 2.59. Св. Донатус мученик.
Композиція зі збірки єзуїтського

колегіуму м. Левоча

Іл. 2.60. Посудина вибрана (св. Павло). 
Композиція зі збірки єзуїтського

колегіуму м. Левоча

Іл. 2.61. Доля (св. Петро).
Композиція зі збірки єзуїтського

колегіуму м. Левоча
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В Угорському королівстві мистецтво бароко почало активно ширитися 
тільки з XVIII ст., після воєн з турками, особливо після перемог священної 
ліги 1683 – 1699 рр., що поклала кінець пануванню турків у Центральній 
Європі. Проте впливи нового стилю на ці землі можна зауважити уже з 
XVII ст. Основним замовником мистецтва бароко виступала католицька 
церква, яка у цьому регіоні користувалася підтримкою австрійського 
імператорського двору. Відень на ту пору був досить активним як у 
розширенні своєї влади на звільнені від турків території, так і у під-
трим ці своєї позиції захисника церкви, що, очевидно, мало вплив і на 
території північно-східної частини Угорського королівства. Одним з 
цікавих прикладів, які відображають стан загальноімперського релігійного 
піднесення та інтегрованості руського населення у загальноімперські 
процеси, може служити подія, викликана появою 4 листопада 1696 р. сліз 
на іконі Богородиці у руській церкві с. Повч (с. Марія-Повч, Угорщина). 
Після визнання комісіями (які складалися не тільки з представників 
церкви, але і світських осіб) факту, що це явище не піддається поясненню, 
ікону за наказом імператора Леопольда І у 1697 р. було перенесено до Відня 
і встановлено у cоборі св. Стефана. Імператор вважав ікону заступницею 
християнського війська під час битви під Зентою, яка відбулася 11 вересня 
1697 р., коли австрійські війська під командуванням Євгена Савойського 
отримали перемогу над турецькою армією289. 

Твір було виконано як намісну ікону Стефаном Папом 1675 р.290, 
братом тогочасного руського пароха о. Д. Папа, для приходської церкви, 
спорудженої 1676 р. у с. Повч291. Цікаво, що, якщо вірити даті, наведеній 
о. Степаном Папом, ікону, замовлену старостою села Ласло Чірга, 
художник виконав за рік до зведення самого храму. Але ціну за ікону в 
6 форинтів староста вважав завеликою, тому її купив Лаврентій Гурта 
і подарував церкві292. Те, що ікону замовляв староста села, свідчить про 
його належність до цієї ж конфесії, бо переважно саме таким способом 
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на кошти окремих прихожан створювалися іконостаси до храмів на 
Закарпатті у цьому часі. 

Після чуда сльозіння 1696 р.293 ікона стала широко відомою та шано-
ва ною на території імперії, тому і копіювалася багатьма митцями. Зокрема 
відома її гравюра, що була створена 1698 р. Вона представляє Марію з 
немовлям Ісусом над картою битви під Зентою серед трофейних турецьких 
знамен294. Ця гравюра представляє погляд імператора Леопольда І, що саме 
заступництво ікони з Марія-Повчі принесло перемогу християнському 
війську. Шанування ікони на рівні імператорської родини призвело 
до великої популярності цього образу. Про його шанування свідчить 
велика кількість різних зображень, створених упродовж XVIII та ХІХ ст., 
наприклад, образ, який було виконано Ф. В. Томмом (F. W. Tomm) у 1700 
році для храму бенедиктинського абатства Ворнбах295, що знаходиться у 
єпархії Пассау (Баварія, Німеччина)296. Тут Марія з Христом зображена в 
оточенні трояндового вінка, який підтримують ангели. Це дає підстави 
говорити про велику популярність ікони не тільки в імперії, але і 
поза її межами, що було пов’язано з розвинутим культом Богородиці 
Маріяповчанської як своєрідної заступниці християнської східної імперії.

Про велику шану до цієї ікони у столиці імперії свідчить також 
той факт, що її було вміщено на головному вівтарі собору св. Стефана, 
і тільки 1945 р. зображення Богородиці Маріяповчанської перенесли 
на бічний вівтар. Така увага двору до подій у релігійному житті своїх 
підданих указує на важливу консолідуючу роль церкви у тогочасному 
політичному житті, зокрема консолідацію християн у боротьбі проти 
турків. Підвищена увага володарів Австрійської імперії до підтримки 
устремлінь церкви була обумовлена ідеєю особливої місії австрійських 
імператорів, даючи їм підстави вважати себе захисниками християнства. 
Ця місія опиралась та зумовлена ідеологією Pietas Austriaca (Австрійського 
благочестя), яка установилась в Австрії упродовж XVI – XVII ст. і була 
католицька за духом й барочна за формою, що вплинуло на всю естетику 
церковного будівництва, живопису і декору297. Новий стиль бароко 
якоюсь мірою відображав саму Австрійську імперію, яка залишалася 
ди на мічною сумішшю різних народів із їхніми складними взаєминами. 
Звільнення країни від турецької загрози та розширення імператорської 
влади, а разом з цим і ширення орденом єзуїтів освіти та євангелізації 
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на цій території спричинили активізацію будівництва, а відтак зростала і 
потреба в образотворчому мистецтві. Ці значні політичні і культурні зміни 
знайшли своє відображення і на північно-східних територіях Угорського 
королівства, куди на ту пору входила і територія сучасного Закарпаття. 

Зважаючи на джерела стилю бароко та сприятливу ситуацію, яка 
склалася у державі, першими представниками і популяризаторами нового 
мистецтва в тогочасному Угорському королівстві, як і в цілій імперії, стали 
іноземні архітектори та живописці, здебільшого італійського походження. 
Нові художні форми активно використовувалися орденом єзуїтів, який, не 
знаходячи на теренах Угорського королівства належного рівня майстрів, 
часто залучав іноземних298. Активна будівельна діяльність цього ордену в 
XVII ст. дозволяє говорити, що стиль став свого роду зовнішнім виразом 
їхньої місіонерської діяльності.

Одним з найзначніших центрів Угорського королівства, де активно 
працювали іноземні архітектори та митці, стало місто Трнава (Словаччина). 
Серед перших пам’яток, які набули ознак бароко, був єзуїтський коледж, 
заснований архієпископом Петром Пазманом 1635 року, а згодом ціле 
місто стало своєрідним осередком італійського барокового мистецтва. 
Невипадково місто сьогодні називають словацьким Римом, адже 
центральна частина сформована значною кількістю споруд, витриманих 
у стилі бароко. У подальшому місто відіграло помітну роль у формуванні 
нових естетичних поглядів і на території сучасного Закарпаття як через 
опосередкований вплив барокової архітектури та внутрішнього оздоблення 
храмів, так і безпосередній – через освіту. Адже, як свідчать джерела, у 
Трнаві навчалася значна частина закарпатського духовенства, серед яких 
можемо назвати двох визначних владик – Михайла-Мануїла Ольшавського 
та Андрія Бачинського.

Розвиток мистецтва на землях історичної Мукачівської єпархії, яке 
відчувало помітний вплив стилю бароко, активізувалося також у другій 
половині XVII ст. Це пов’язуємо зі зростанням будівництва у цьому стилі 
у Центральній Європі, де, особливо наприкінці століття, над звичайно 
зростала кількість і художня довершеність нових споруд мо настирів, 
єпископств та храмів299. Серед перших центрів, які приносили нові форми 
на землі, безпосередньо пов’язані з сучасним Закар пат тям, є будівництво 
ко ле гіуму в м. Гуменне (Східна Словаччина). Поя ва тут навчального 
зак ла ду сприяла не тільки ширенню освіти, але і проникненню нових 
ху дож ніх форм (Іл. 3.1). Навчальний заклад було засновано орденом єзуї-
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тів завдяки фундаційній грамоті графа Юрія Другета Гомоная (Іл. 3.2.), 
виданій в Ужгороді 2 липня 1615 р.300

Продовженням історії Гуменського колегіуму, як і будівельних тен-
ден цій середини століття, є спорудження єзуїтського колегіуму в м. Уж  го-
род. 31 липня 1640 р. графом Іваном Другетом Х було видано фунда ційну 
грамоту про перенесення єзуїтського колегіуму з м. Гуменне (Словаччина) 
до м. Ужгород301. На сьогодні існує декілька поглядів на час спорудження 
єзу їт ського костелу (сучасного кафедрального собору в Ужгороді)302. Однак, 
до тримуючись сформованої історичної думки, можемо говорити, що 
будівництво храму та колегіуму єзуїтів завершилося завдяки старанням 
вдови Івана Другета Х Анни Якушич у 1646 р.303 (Іл. 3.3). Коли розпочалася 
безпосередня освітня діяльність у колегіумі, сказати досить важко, однак 
орден мусив мати помітні освітні успіхи в Ужгороді, бо згодом єзуїти 
з’являються й у м. Мукачево. Сюди їх запросила (десь після 1670-го ро ку) 
вдова трансільванського князя Георгія ІІ Ракоці княгиня Софія Бато рі, 
а для їхньої потреби передала княжий «Білий палац», який на ту пору, 
ві ро гідно, зазнав певних архітектурних втручань304. Про ці декоративні 
ба ро кові вкраплення може свідчити графічне зображення, де бачимо ха-
рак терну барокову главку, яку зведено при вході до палацу (Іл. 3.4). 

Активна діяльність ордену щодо створення нових релігійно-куль-
тур них осередків на території Угорського королівства сприяла також 
і тому, що єзуїти намагалися мати у своїх лавах високопрофесійних 
ху дож ників. Наприклад, серед художників-ченців можемо назвати ви-
знач ного італійського живописця Андреа Поццо, який, приїхавши до 
Риму як чернець, вивчив і згодом застосовував усі досягнення римської 
школи бароко: помпезність і віртуозну майстерність, величезний розмах 
і значні перспективні фокуси, розкіш декору і полум’яний містицизм. 
Важливо вказати, що цей художник мав вплив і на мистецтво Угорського 
королівства, бо серед перших, хто тут ширив ідеї барокового живопису, 
необхідно виділити його учня, також члена ордену єзуїтів Христофа 
Тауша. Завдяки останньому та іншим митцям-єзуїтам розроблений Андреа 
Поццо принцип ілюзорного архітектонічного живопису поширився по 
всій тогочасній Угорщині305. Проте вплив ідей визначного італійця на 
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території Австрійської імперії був не тільки опосередкованим через 
учнів, але і безпосереднім. Відомо, що 1700 р. на запрошення імператора 
Леопольда І Андреа Поццо приїхав до Відня, де 1703 р. виконав одну з 
найцікавіших праць в австрійській столиці – розписи церкви єзуїтів. 
Серед композицій склепіння цієї базиліки особливий інтерес викликає 
створення ілюзорного купола, який пізніше намагалися повторити багато 
митців на території Угорщини, зокрема подібне зображення ілюзорного 
купола було виконано при розписі святилища у монастирській церкві 
Марія-Повчі (Іл. 3.5). Захоплення ілюзією купольного простору стало 
таким поширеним, що подібні зображення будемо зустрічати у дуже 
багатьох храмах, зокрема у Левочі у Міноритському костелі Св. Духа (Іл. 
3.6) та Кошіцях у Домініканському храмі Успіння Пресвятої Богородиці 
авторства Стефана Вороша (Іл. 3.7), а також згодом спроби ілюзорної 
перспективи використовував Фердинанд Видра у ХІХ ст.

Як бачимо, католицька церква у цьому часі на північно-східних зем-
лях Угорського королівства демонструвала значну динаміку в розвитку 
мистецтва. Було б хибним не бачити також зростання будівництва храмів 
та розвитку живопису й у православній церкві. Як свідчать джерела, для 
потреб церкви грецького обряду бароко використовується майже з того 
ж часу, що і для церкви латинської традиції в усьому королівстві. Серед 
найдавніших відомих споруд, які позначені рисами бароко, – перша 
мурована церква Мукачівського монастиря, споруджена архітектором 
Стефаном П’яменсом у 1661 р. (Іл. 3.8). Як побачимо далі, поява цієї церкви 
є не випадковим одиноким явищем, а належить до цікавого художнього 
сплеску в метрополії Мукачівської єпархії. Це дозволяє говорити про 
єдині культурні тенденції та ідеї, які знаходили своє відображення в 
архітектурі, пластиці та живописі церков обох обрядів. 

Зважаючи на особливе значення церкви Мукачівського монастиря, 
розглянемо події, пов’язані з її будівництвом. Спорудження цього храму 
розпочалося в часі Мукачівського єпископа Йоаникія Зейкана (1652 – 1686) 
в 1661 році. Про це свідчить вірш, який було записано на старій церкві: 

Теодор Коріатович князем бил
За отпущеніє гріхов монастир зробил, 
Давня церква от віку зоставала, 
А теразнєйшого року 1661 каменная стала
През Костянтина воєводу Молдавського
З Неделею на имя госпожею єго.
Владикою на той час Іоаникій зоставал,
Зо Мстичева (свого маєтку) о том ся пильно старал.
Року 1661 мая 13306.
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Зображення монастирського храму, яке нерідко публікується без по-
си лання, вперше з’явилося саме у дослідженнях визначного українського 
мистецтвознавця Володимира Січинського. Пошукові роботи цього вченого 
дали можливість говорити про архітектора церкви, яким був італієць 
Стефан П’яменс. У документі, який Володимир Січинський знайшов у 
Мукачівському монастирі, було подано зображення старої мурованої 
церкви, а під зображенням підпис на латинській мові. Підпис засвідчував, 
що храм було споруджено львівським архітектором італійського по хо-
джен ня Стефаном П’яменсом (Stefan Piamens), а фундатором згадується 
Кос тянтин Басараб. Також з досліджень В. Січинського нам відомо, що у 
архітектора виникли певні фінансові проблеми, бо уже в 1662 році Сте-
фан П’яменс позивається на червоноводського міщанина Андрія Буза307  
на суму 260 золотих «за вимурувану руську церкву в Мукачеві». Андрій 
від мовляється, посилаючись на те, що фундатором є воєвода Костянтин. 
Цікавим є і той факт, що П’яменса у документі за 1640 р., знайденому 
Сі чинським, називають Hungarns Murator. Така назва може свідчити, що 
цей архітектор пропрацював певний час в Угорщині, що, як ми бачимо, 
відповідає тогочасним художнім тенденціям. Володимиром Січинським 
подано також додаткову інформацію про будівничого, сказано, що 
архітектор одружився з дочкою іншого майстра, походженням з Італії, 
Альберга Кісляра. Бачимо, що П’яменс був мешканцем Львова принаймні 
в 1640 – 1662 роках. Також відомою є дата його смерті – 1682 р. Робота 
П’яменса у Мукачеві може свідчити також, що стосунки між Галичиною 
і сучасним Закарпаттям були досить тісними не тільки на релігійному, 
а й на мистецькому рівні.

Отже, з наведеної вище інформації довідуємось про те, що головним, а 
можливо, і єдиним фундатором храму в Мукачеві був воєвода молдавський 
Костянтин. Проте залишається нез’ясованим питання історичної постаті 
воєводи Костянтина, котрий ще названий Басарабом. У праці Тиводара 
Легоцького зустрічаємося з іншим іменем фундатора храму – Сілард 
Мут лянський з дружиною Доменікою308, а також далі у цій монографії 
зуст річаємо ім’я патрона будівництва – Агоштон Мутлянський309. 

Обстеження доступних історичних джерел дало цікавий результат, 
який дозволяє говорити про вірогідність підтримки будівництва кимось із 
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володарів саме родини Басарабів, не з Молдови, а Валахії. Серед найбільш 
вірогідних володарів Валахії, який також мав претензії на трон Молдови 
і відомий у середині XVII ст., можна виділити хіба що Костянтина І 
Щербана Басараба. Останній з 9 квітня 1654 р. до 26 січня 1658 р. був 
володарем Валахії, але після повстання найманців мусив покинути країну. 
Після цього двічі займав молдовський трон: з 2 до 21 листопада 1659 р. 
та із січня до лютого 1661 р. (який останній раз посісти йому допомагали 
козаки)310. Таким чином, можемо припустити, що саме Костянтин Басараб 
був тією особою, яка підтримала коштами будівництво монастирського 
хра му. Ця постать ще потребує свого вивчення, бо коли поглянемо на 
події, пов’язані з його правлінням, то побачимо, що 1655 р. він визнав 
себе васалом Дєрдя ІІ Ракоці, а також відомо, що помер він 1682 р. у 
Польщі у вигнанні. Тому його участь у будівництві монастирської церк ви 
у Мукачеві можна вважати вірогідною. У праці М. Сирохмана вказується, 
що будівництво розпочалося 1659 р.311, що збігається з роками першого 
правління цього володаря в Молдові. Це могло бути причиною його 
номінації у документах володарем молдовським. Цікавим фактом є і 
те, що завершується спорудження церкви у році, коли турецькі війська 
підходять до Хуста, а татарські загони руйнують навколишні села, як, 
наприклад, костьол у Вілоку312.

Як було уже зауважено, зображення храму, яке публікувалося 
без вихідних даних, побачило світ завдяки пошукам В. Січинського у 
бібліотеці Мукачівського монастиря на Чернечій горі313. Композиція цьо го 
храму в подальшому використана при спорудженні монастирської церк ви 
єпископом Йоаникієм Зейканом у Імстичеві, також три об’єми на одній 
осі з домінантою західної вежі бачимо на проекті реконструкції замкового 
храму в Ужгороді, який виконав Й. Сіммет у 1771 р.314 Ці перебудови мали 
перетворити замковий храм св. Юрія на кафедральний собор єпархії. Цей 
же принцип компонування об’ємів бачимо на зображенні у кутку карти 
Ужгородського замку та околиць, датованої 1780 р. Викликає інтерес 
той факт, що принцип трьох об’ємів, висота яких зростає зі сходу на 
захід, стане характерною ознакою для лемківської дерев’яної церковної 
архітектури. Послідовне використання саме такої композиції об’ємів 
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могло б указувати на вироблення певної барокової системи будівництва 
для потреб церкви грецького обряду. Опосередковано про існування 
певних вимог будівництва за руськими принципами свідчить інформація 
про початки спорудження церкви у монастирі Марія-Повчі315, де на них 
звертається увага при визначенні особливостей проекту.

Друга половина XVII ст. помітно динамізувала також образотворче 
мистецтво на Закарпатті. У першу чергу це стосується іконописання, 
яке особливо тісно пов’язане з іменем Іллі Бродлаковича (Вишенського). 
Він став, по суті, своєрідною персоніфікацією живопису краю цього 
часу. Залишається без відповіді питання, чим було зумовлено активне 
залучення вишенських живописців до роботи у західній частині сучасного 
Закарпаття. Адже постать Іллі Бродлаковича була непоодиноким явищем, 
про що свідчить ціла низка робіт у храмах сучасного Великоберезнянського 
району. Тут у зазначений період працювали принаймні три вишенські 
майстри: Яцько з Вишні, Іван маляр, Стефан Вишенський. Період їхньої 
діяльності охоплює майже 50 років, про що свідчать дати на творах, 
починаючи з «Розп’яття Господнього» с. Домашин, датованого 1656 р., 
і завершуючи іконостасом 1701 р. у с. Сухий. Особливо цінною з цього 
огляду є церква св. Івана Хрестителя с. Сухий Великоберезнянського 
р-ну, де працювали принаймні два художники названого вище центру. 
Про одного свідчить напис на іконі «Розп’яття» «Іван маляр Вишенський 
Р. Б. 1678.»316, а про іншого вишенського – майстра Стефана відомо, що 
він працював над живописом іконостаса, що датується 1701 р.317

Поява у Мукачеві та на землях сучасного Великоберезнянського 
р-ну художників вишенського живописного осередку вказує на тісні 
духовно-культурні зв’язки Закарпаття з Перемишлем, які продовжилися 
завдяки мистецьким осередкам, що виникли як продовження перемиської 
художньої традиції.318 Значення Перемишля для розвитку церкви греко-
руського обряду історичної Мукачівської єпархії було досить значним. 
Так, з Посадою Риботицькою пов’язують діяльність іконописця Івана 
Щирецького (Іван маляр з Перемишля Щирецький). Авторству цього 
майстра належить живопис іконостаса у церкві св. Івана Хрестителя у 
с. Сухий Великоберезнянського р-ну (Т. 4.2.), будівництво якої датували 
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1679 р.319 Йому належали цокольні ікони, або ікони на пределах. Про 
ро боту цих майстрів на захід від Ужанської долини свідчить збережена 
іко на «Архангел Михаїл» (в Бардейові) з церкви с. Мироля (Східна Сло-
ваччина), яку виконав майстер Олексій. Його манеру виконання за ра хо-
ву ють до групи риботицьких майстрів320.

Про значення Перемишля як культурно-духовного центру свідчить 
той факт, що 1658 року Паконій Баранович, ігумен Краснобрідського 
монастиря, підпорядковує себе польській провінції321. Значний мистецький 
вплив на територію Закарпаття з боку вишенської школи дозволяє 
говорити, що певні риси барокового мистецтва, які були уже адаптовані 
на території Галичини, проникають на територію Закарпаття, забезпечуючи 
нові потреби руської церкви. Отже, бачимо, що середина XVII ст. 
характеризується помітною активізацією духовного життя у поселеннях 
верхів’їв р. Уж. З цим піднесенням можливо пов’язати й інформацію про 
Малоберезнянський монастир Н. Клина322,  який зазначає, що у 1580 – 
1634 роках тут побудували церкву і монастир.

Таким чином, зростання активності у розвитку церковного мистецтва 
на території Угорського королівства позначилося також на художніх 
процесах церкви грецького обряду. Із зростанням емоційного начала та 
професійної досконалості, які панували у живописі в латинській церкві, 
постала проблема також майстрів значно вищого професійного рівня і у 
руському середовищі. Таким найближчим центром стала Судова Вишня323, 
де було досить активне культурно-релігійне життя, про що свідчить 
поява тут першого після Львова братства, яке опікувалося освітою та 
розвитком руської громади. З Судовою Вишнею пов’язана і діяльність 
відомого полеміста Івана Вишенського. Про те, що зразки та принципи 
західноєвропейського виробництва тут були широко відомі, свідчать 
відомості про існування у зазначеному періоді понад десяти цехів. Така 
духовна та економічна активність сприяла також розвитку мистецтва, 
де значного рівня досягнув живопис. Серед вишенських художників 
маємо інформацію про Федора, який працював неподалік міста і виконав 
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іконостас у с. Дмитровичі 1674 р. Уже згадуваний Яцько з Вишні виконав 
іконостас у церкві св. Івана Хрестителя у с. Дністрик-Головецький 
Старосамбірського р-ну Львівської обл. та ікону «Страшний суд» у 
с. Домашин Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. На цій іконі 
зберігся напис, що засвідчує авторство та дату виконання «...Року божого 
1656 сій образ содѣлали многогрѣшний раби з польски града Вишень Яцко 
маляр егда бысть война со козаками поляци швед і Москва». Незважаючи 
на спільні ознаки у живописі цих майстрів, для кожного з них характерна 
своя манера, зокрема найбільш виразна народна – притаманна маляру 
Федору, про що свідчить іконостас у церкві св. Миколая Чудотворця 
с. Дмитровичі Мостиського р-ну (1674) та «Різдво Марії» (1675) із 
с. Верещиця Яворівського р-ну Львівської обл. 

Приїзд досить кваліфікованих вишенських живописців на Закарпаття 
може вказувати не тільки на зрослі естетичні вимоги, а також на по кра-
щен ня економічного стану населення у другій половині XVII ст. Зважаючи 
на те, що ці процеси відбувалися на землях Юрія Другета, можемо 
говорити про його лояльне ставлення до церкви греко-руського обряду. На 
це також міг би вказувати і його дозвіл, виданий у 1655 році єпископові 
Петру Партенію на право купівлі землі або будівлі для створення руської 
школи324. Десь у цьому ж часі Ілля Бродлакович знаходить можливим 
оселитися в Мукачеві, що дає підстави говорити про наявність такої кіль-
кос ті живописної роботи, яка могла забезпечити художнику засоби для 
життя у місті. На жаль, сьогодні поки що складно визначити чіткі часові 
рамки, коли художник працював у Мукачеві. Єдиною документальною 
датою, яку можемо опосередковано пов’язати з життям Іллі Бродлаковича 
у Мукачеві, є 1672 р. Цю дату зустрічаємо у визначного закарпатського 
історика Тиводара Легоцького, який, приводячи опис мешканців міста за 
родом їхніх занять, у 1672 р. серед різних ремісників, наприклад одного 
колесаря, п’ятьох чоботарів, одного корчмаря, у кінці списку називає 
також одного художника325. Підставу пов’язувати цього художника з Іллею 
Бродлаковичем дає той факт, що згадується художник тут серед цехових 
професійних ремісників. Таким чином, згаданий «képíró»326 (іконописець), 
художник, зарахований до майстрів, які заробляли на життя своїм ре-
мес лом. Підтвердженням припущення про можливість фіксації саме Іллі 
Бродлаковича може служити низка робіт, які належать до цього часу і, 
найвірогідніше, були виконані на території Закарпаття. 

Щоб художник досить високого рівня перебрався до міста, тут 
ма ли скластися відповідні умови. До певної міри роботою його могла 
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забезпечити руська громада Мукачева, яка почувалася економічно досить 
непогано, бо саме у 1671 році відкриває школу з руською мовою навчання 
коштом мешканців міста327. Можливість відкрити школу свідчить про те, 
що громада могла мати кошти і на оздоблення кафедрального собору в 
монастирі, адже церква завжди була пріоритетом серед руського населення. 

Саме роботи до певної міри, можуть допомогти визначити часові 
межі проживання Іллі Бродлаковича у Мукачеві, адже вони здебільшого 
датовані, зокрема «Покрова» 1646 р., «Христос Вседержитель» 1666 р. та 
«Собор архангела Михаїла» (Іл. 3.9), а також «Архангел Михаїл» (Т. 3.3), що 
датований 1667 роком328. Складно сказати, звідки походить ікона «Покрова», 
яка знаходиться у Львівському музеї українського мистецтва, можливо, 
із території Галичини. Інші твори походять із Закарпаття, найчастіше з 
околиць Мукачева. Зокрема «Св. арх. Михаїл», «Св. Миколай Чудотворець» 
та «Богородиця Одигітрія» походять з церкви Покрови Пр. Богородиці 
в Мукачеві (Росвигово); «Собор арх. Михаїла» – з Михайлівської церкви 
в Мукачеві329. Намісна ікона «Христос Вседержитель» була зафіксована у 
с. Руське біля Мукачева330. На іконі було виконано напис, що її куплено 
Стегуном і його сином Іваном та дружиною Івана Марією. Інший напис 
зазначав, що Стегуни купили цю ікону на їхню вічну правду і їхнього 
побратима Іллаша, а маляру мукачівському за ікону заплатили вепра і 
обіцяються заплатити ще одного, вартістю 6 золотих. Цікаво, що тут 
художник називається уже «маляром мукачівським», тобто він уже жив 
значний час у Мукачеві. Цьому ж майстру дослідник приписує ще одну 
ікону в с. Вільховиця Мукачівського району – «Поклоніння пастухів» 
1672 р. з написом «Ілля Вишенський маляр мукачівський». Зважаючи 
на вище сказане, припускаємо, що художник, який згадується у списку 
Т. Легоцького за 1672 р., і є Ілля Бродлакович. Датування іконопису 
дає підстави вважати, що на території Мукачівської єпархії художник 
працював упродовж 1660 – 70-х років, якраз у часі найбільшої активності 
розвитку мистецтва на території королівства. Як склалася доля художника, 
сказати складно, бо з 1678 р. починаються роки повстань куруців і 
каральних акцій з боку влади на території північно-східної Угорщини, 
куди входило і Закарпаття331. 
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Зважаючи на приблизні хронологічні рамки, можемо говорити, що 
Ілля Бродлакович потрапив до Мукачева і працював тут в часі княгині 
Софії Баторі. Остання характеризується неоднозначним ставленням до 
підданих греко-руського обряду. З одного боку, маємо відомості, що 
вона вимагала поважати священиків руської церкви і не залучати їх до 
відбування кріпацьких повинностей, а з іншого – відомо, що у 1664 році 
вона вигнала з Мукачева єпископа Йоаникія Зейкана332. 

Якщо припустити, що Ілля Бродлакович прибув до Мукачева перед 
1664 роком, то, можливо, що оселитися йому в місті допоміг єпископ, 
який був знатного роду і володів помітними маєтностями. Окрім того, 
Ілля Бродлакович міг надіятися на підтримку іншого прихильника 
східного обряду – князя Костянтина Басараба. Саме цей володар давав 
значні кошти для будівництва нової кам’яної церкви на Чернечій горі. 
Монастирська церква, за свідченням Михайла Лучкая, була пишно 
прикрашена різьбленням по каменю; можемо вважати, що така увага до 
декорування храму мусила позначитися також і на іконостасі. Це дає 
підстави твердити, що у храмі мали звернути велику увагу також на якість 
живопису. Тому виникає питання, чи не для роботи над іконописом для 
монастирської церкви було запрошено до Мукачева Іллю Бродлаковича, 
адже вишенські майстри були відомі у цьому часі як висококласні 
іконописці. Запрошення живописця виглядає правдоподібним, якщо 
згадаємо, що і церква будувалася за проектом львівського архітектора. 
Манера письма Іллі Бродлаковича чудово демонструється образом 
св. Ми ко лая, який помітно відрізняється від інших його ікон, наприклад 
арх. Ми хаїла. Правда, остання потребує додаткового обстеження на пред-
мет пізніших переписів. Адже коли при глянемося до обличчя архангела, 
то можемо зауважити ознаки, які були притаманні радше закарпатському 
живопису кінця XVIII – поч. XIX ст., ніж XVII ст.

Сьогодні маємо підстави говорити, що саме ця так звана архаїзуюча 
манера більше притаманна творчості Іллі Бродлаковича, бо до цієї 
групи належать ікони «Собор архангела Михаїла», «Святий Миколай 
Чудотворець» (Т. 3.4) та нещодавно відкрита ікона «Трьох Святителів» 
(Т. 4.1). Манера цієї ікони абсолютно відповідає принципам зображення 
св. Миколая, який, у свою чергу, стоїть значно ближче до традиції 
вишенської живописної школи, ніж ікона св. архангела Михаїла. На іконі 
«Три Святителі» чудово проявляються каліграфічність лінії рисунка, 
яким художник моделює форму, характерна миловидність облич святих.

Отже, ведучи розмову про живопис Закарпаття другої половини 
XVII ст., можемо зауважити також відблиск мистецьких процесів, які 
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проходили на Галичині. Адже у цьому часі тут працювали визначні 
майстри пензля, наприклад Микола Петрахнович, у творчості якого 
бачимо значний вплив барокової естетики. Про це свідчить живопис для 
іконостаса 1637 р. для церкви Успіння Пр. Богородиці у м. Львів333. Ці ж 
тен  денції адаптації аристократичного мистецтва у церковному малярстві 
Ук раїни помічаємо у творчості Івана Рутковича (1680 – 1703) та Йова 
Кон зе левича (1667 – 1740), які часто до уваги брали західноєвропейську 
гравюру. Відповідно, можемо вважати, що поява пишних за декором та 
яскравих за кольором творів на Галичині сприяла їхньому впливу на 
значно ширший ареал з домінуючим населенням греко-руського обряду. 
Про це свідчить і факт появи на Закарпатті першого професійного 
художника – Іллі Брод ла ковича Вишенського, у творчості якого бачимо 
не тільки розвиток західноукраїнської іконописної традиції, але також 
можемо зауважити впливи барокового малярства. Зокрема, коли ведемо 
мову про ікону арх. Михаїла, незважаючи на площинність і декоративність 
моделювання, у силуеті чітко видно орієнтацію художника на твори 
барокового мистецтва. Виходячи з цього, можемо говорити про вплив 
барокової естетики на територію сучасного Закарпаття не тільки завдяки 
мистецтву, яке ширили єзуїти, але також через перейняття досягнень, 
притаманних культурним центрам Галичини, зокрема Перемишля, Львова, 
а згодом Судової Вишні та Посади Риботицької.

Разом з тим можемо стверджувати, що процеси розвитку барокового 
мистецтва на північно-східних територіях Угорського королівства 
зумовлені низкою чинників: зростанням дому Габсбургів та формуванням 
ідеології особливої їхньої місії у захисті церкви; активною діяльністю 
ордену єзуїтів у ширенні освіти; спробами упорядкування церкви 
грецького обряду єпископом Й. де Камелісом, а його намагання ширити 
освіту серед руського духовенства сприяли важливим змінам на 
теренах історичної Му качівської єпархії. Все це призвело до помітного 
пожвавлення у розвитку мистецтва не тільки церкви латинського обряду, 
але і грецького, що особливо виразно проявилося у початках кам’яного 
будівництва.
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У зв’язку зі складністю політичної ситуації наприкінці XVII – 
почат ку XVIII ст. на північному сході Угорського королівства, яка була 
зумовлена низкою повстань та воєн, помітно загальмувався економічний 
та культурний розвиток населення, позначившись і на художньому житті, 
яке втратило свою динаміку. Після останньої антигабсбурзької війни 
під проводом князя Ференца ІІ Ракоці (1703 – 1711), яка завершилася 
у кладенням Сатумарського миру, в Австрійській імперії встановилася 
певна стабільність. Установлення миру призвело до позитивних зрушень 
й у житті північно-східних жуп, які посприяли як розбудові церкви, так 
і зростанню добробуту магнатерії, яка виступала головним замовником 
мистецтва. Події останньої майже восьмилітньої війни наклали помітний 
відбиток на всі прояви суспільного життя, що, зокрема, простежується у 
відставанні розвитку художніх процесів краю від мистецького поступу 
на інших територіях Угорського королівства, де уже в 1720 – 1730-х 
роках проводилися активні роботи з відбудови храмів та монастирів. 
Зважаючи на значні як економічні, так і демографічні втрати, північно-
східні території у цей процес включилися з деяким відставанням334.

Зростання активності в освітній та культурній діяльності церкви 
латинського обряду актуалізувало конфесійну свідомість серед руського 
населення. Підтвердженням цьому може бути, наприклад, звернення 1723 р. 
громад м. Берегова та с. Яноші до егерського архієпископа про потребу 
відкриття греко-католицького приходу335. Про це ж свідчить будівництво 
у василіанських монастирях, зокрема у 1731 р. єпископ Григорій Бізанцій 
(1716 – 1733) розпочав роботи зі спорудження монастирського храму в 
Марія-Повчі, який через потребу в значних коштах удалося завершити 
тільки 1756 р. Із цього робимо висновок, що після майже двох десятиліть 
застою, починаючи з 1730 – 1740 рр. поступово активізується розвиток 
мистецтва і на території історичної Мукачівської єпархії. Проте незначна 
кількість пам’яток може говорити про матеріальну скруту в церкві 
грецького обряду, а також про значні проблеми у самій церкві. 

У цьому часі, з укріпленням влади Відня, поступово зростала роль 
австрійського мистецтва на загальнодержавному рівні. Розвиток влас-
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ного художнього життя активізувався після відкриття академії мис-
тецтв при дворним художником Петером Штруделем у 1692 р., що зу-
мо ви ло зменшення ваги італійських митців починаючи з 1720-х років у 
Центральній Європі336. Реформи, які проводила імператриця Марія-Терезія 
(1740 – 1780), поступово стабілізували економічну ситуацію у країні, 
даючи хороші підвалини для розвитку і мистецьких процесів, які були 
започатковані італійськими митцями. 

Після 1740-х років уже і на північно-східних територіях Угорського 
королівства помітно активізувалася відбудова раніше поруйнованих 
монастирських та приходських церков. Прикладом можуть бути кам’яні 
монастирські храми, які у середині століття з’явилися у всіх монастирях 
чину св. Василія Великого на території історичної Мукачівської єпархії, 
про що йшлося раніше. Зростаюче будівництво зумовило значний 
попит у митцях та архітекторах, задовільняти який тільки за рахунок 
іноземців уже було неможливим. Це стимулювало частіше залучення до 
роботи художників, які походили з території Австрійської імперії. Все 
частіше зустрічаються вихідці із Угорщини, Словаччини, Чехії. Важливо 
сказати, що зростання кількості професійних художників на території 
Австрійської імперії сприяло їхньому залученню до робіт і поза межами 
держави. Зокрема Франциск Екштейн з Морави (м. Брно) у 1740 р. 
розпочав роботу над стінописом єзуїтського костелу в м. Львів337, яку 
згодом продовжував його син Себастьян Екштейн. 

Упорядкування життя в імперії вело і до унормування всіх напрямів 
життєдіяльності держави, зокрема на цей час припадає створення ар хі-
тек турної канцелярії при Угорській палаті, яку в кінці століття очо лю-
вав визначний придворний архітектор Ф.А. Гілебрандт (1719 – 1797)338. 
З 1740-х років помітне також зростання уваги художників до вишуканих 
церковних оздоб. Якщо наприкінці XVII ст. у документах рідко згадуються 
церковні оздоби, то з 1730 – 1740-х років усе частіше можна читати про 
різьблені і чудово розписані вівтарі339. Звісно, що це не може говорити 
про відсутність прикрас на вівтарях у латинських храмах XVII ст., бо 
на віть досить виважені у пропорціях вівтарі XVI ст. характеризуються 
вишуканим декором340. Скоріше можемо говорити про зростання уваги як 
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замовників, так і суспільства до рівня та якості оздоблення храмів. Така 
увага до оздоб може свідчити про помітне зростання естетики рококо, 
яке невипадково пов’язують з часом правління імператриці Марії-Терезії. 

У контексті цих подій зауважуємо зростання будівництва церков 
і на території сучасного Закарпаття, зокрема до цього часу належать 
хра ми у селах Ужок (1745) Великоберезнянського р-ну, Локоть (1734) Ір-
шав ського р-ну, Ликіцари (1748) Перечинського р-ну341. Однак специфіка 
іс то ричного та культурного розвитку цього краю зумовила досить слабке 
роз гортання будівництва, що дещо зросло хіба на десятиліття пізніше, 
бо тільки до початку 1750-х належать чотири храми у селах Ділове Ра-
хів ського р-ну (1750), Розтока (1750) та Рекіти (1751) Міжгірського р-ну, 
Олек сандрівка (1753) Хустського р-ну. Відповідно незначна динаміка у 
бу дів ництві позначилася і на розвитку різьблення та живописних робіт. 
Така ситуація дає підстави говорити, що стиль бароко ста вав помітним 
у розвитку архітектури міст північно-східної Угорщини, зро бивши вплив 
також на дерев’яну церковну архітектуру, в пер шу чергу на лемківські 
церкви. Висловлювати таку думку дозволяє ана ліз часу виникнення 
храмів цього стилю, найдавніші з яких можемо да ту вати серединою цього 
століття, а більша частина походить з кінця XVIIІ ст. 

Хоч і незначне зростання будівництва все ж зумовлювало потребу в 
оздобленні церков, а це нерідко виводило на художню арену людей, досить 
випадкових у мистецтві. На Закарпатті це найчастіше звичайні селяни, 
чим пояснюється помітна кількість архаїзуючих образів з домінуючою 
лінеарною манерою моделювання. Ці твори не відзначалися мистецькою 
довершеністю, як і якістю використаного матеріалу, однак вражають щи-
рістю та безпосередністю. Прикладами можуть служити зразки іко но пису 
з с. Сокирниця Хустського р-ну. Зображення свв. Онуфрія та Петра (Іл. 
3.10), свв. Антонія та Феодосія Печерських (1748 р.), Богородиці (Т. 4.3) 
з Сокирниці можемо характеризувати як площинну живописну манеру, 
де головним формотворчим засобом виступає лінія. Це стосується також 
ікони «Успіння Пресвятої Богородиці» з с. Крива Хустського р-ну. Твори 
цієї групи характеризуються локальністю кольору та лінеарністю у мо де-
лю ванні образу, про що мова ішла вище (Іл. 3.11).

З цією активізацією розвитку художнього життя на території Угор-
сько го королівства можемо пов’язати появу значної кількості іконопису 
«майстра іконостасів з околиць Славська». Ця група ікон виділяється 
ха рактерними витягнутими у пропорції обличчями, масивним носом, 
спе цифічно закрученими вухами. На сьогодні складно визначити осередок 
цієї школи, проте у творчості цих майстрів, які працювали у середині 
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XVIII ст., можемо бачити продовження пошуку власної художньої мо-
ви на теренах по обидва боки від Карпат. Датувати цю групу ікон ча-
сом дозволяє дата 1745 р., яку вдалося знайти на зображенні Христа 
Учителя. Припустивши, що майстри, які працювали в одній манері, могли 
охоплювати принаймні два покоління, доходимо висновку, що вищезгадана 
школа могла працювати у краї приблизно у часі цієї мистецької активізації, 
яка почалася після війни куруців (1703 – 1711), а завершилася початком 
діяльності на території єпархії професійних художників, які сповідували 
ідеали міського аристократичного мистецтва і використовували новий 
академічний світлотіньовий живопис.

У цьому ж часі зауважуємо загальнодержавну тенденцію, коли 
володарі певної території прагнули виступати меценатами храмів, 
монастирів, замовляючи ікони чи вівтарі342. Зростання активності в 
оздобленні храмів сучасного Закарпаття можемо пов’язати також зі 
збільшенням кількості фундаторів, на кошти яких проводилися роботи. 
Однак у випадку церкви греко-руського обряду бачимо, що основну 
підтримку оздобленню храмів надавало сільське населення. Про його 
активну участь у підтримці виконання творів мистецтва свідчать ікони 
цього часу, майже кожна із них підписана іменами людей, які жертвували 
кошти на їхнє створення. Найвірогідніше, що таке явище існувало і 
раніше, однак на сьогодні про це інформації маємо не так багато. З цього 
бачимо, що основними ктиторами виступали переважно самі селяни, 
проте з середини століття, хоч і не часто, зустрічаємо інформацію про 
пожертви для руської церкви і багатих меценатів. Серед таких цікавих 
фактів підтримки магнатерією церков грецького обряду можемо згадати 
дарування княгинею Юліаною Ракоці у 1714 р. землі для греко-католицької 
парохії у с. Серенч343 (Угорщина, неподалік м. Мішкольц). Одним з 
найбільших місцевих меценатів був Дмитро Рац, який значною сумою 
підтримав будівництво храму та монастиря у Марія-Повчі344, а згодом його 
кошти стали важливим вкла дом у будівництво монастиря св. Миколая 
Чудотворця у Мукачеві345. Важливо буде вказати, що саме цим коштом 
розпочалася перебудова келій монастиря, які виконано за регулярним 
«П»-подібним планом (Іл. 3.12). Слід відзначити, що поряд із світськими 
особами роль ктиторів брали на себе як єпископи, так і окремі священики.
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Зростання активності у будівництві та оздобленні храмів на території 
краю проявиться уже з 1760 – 1770-х років, що можемо пов’язувати також 
з пом’якшенням тиску на єпископа Михайла-Мануїла Ольшавського з 
боку егерського архієпископа Франциска Барковці. У 1756 р. імператриця 
Марія-Терезія видала декрет на підтримку греко-католицької церкви, за 
яким владиці дозволялося самостійно, без призначення комісії з Егера, 
вирішувати питання будівництва церков та їхнього освячення346. Це 
зумовило пожвавлення процесів будівництва та оздоблення храмів на 
території єпархії. Разом з тим серединою століття можемо датувати 
початок змін у ставленні проводу церкви до художньої якості творів. Усе 
частіше у творчості митців, які працювали для церкви, проявляються 
орієнтири на загальноімперське барокове мистецтво. Така увага до рівня 
виконання творів сприяла появі професійних художників, з одного боку, 
а з другого – ревізії давніших творів у храмах єпархії. 

Підтвердженням критичного ставлення до творів, виконаних ху дож-
никами у попередні часи у північно-східній частині Угорського коро-
лівства, є оцінка іконопису в тогочасних храмах Мукачівської єпархії 
єпископом Михайлом-Мануїлом Ольшавським. У протоколах візитації 
1750 – 1751 рр. владика часто зазначає, що образи не відповідають на-
леж ному вигляду347. Підтвердженням цілеспрямованої діяльності проводу 
церк ви у формуванні мистецтва може свідчити документ, який походить 
зі Свидницького округу, де сповіщається про вилучення «невідповідного 
вигляду» розп’ять із трьох церков. Таку інформацію подає диякон Свид-
ниць кий до Егера 1779 р.348 З цього бачимо, що керівництво церкви при-
ді ляло помітну увагу питанню мистецтва у церкві і вело цілеспрямовану 
ро боту по впровадженню у церквах нових художніх форм, які відповідали 
б новій естетиці, сформованій ідеями бароко. Разом з тим бачимо, що 
ла тинські єпископи, влада яких традиційно залишалася помітною на те-
ри торії Мукачівської єпархії, намагалися впливати також на уніфікаційні 
процеси й у мистецтві східної церкви.

Таким чином, можемо говорити, що зростання вимог до довершеності 
творів позначилося не тільки на багатших регіонах ім пе рії, але і на 
території сучасного Закарпаття. Зокрема, маємо підстави твер ди ти, що 
естетичні тенденції останньої третини XVIII ст. зумовили як ство рен-
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ня нових творів мистецтва, так і значні трансформації старих тво рів. 
Свідченням цього може бути перемалювання у дусі рококо тво рів 
XVII ст. Зокрема візуальне обстеження «Архангела Михаїла» та «Бо-
городиці Одигітрії» Іллі Бродлаковича дає підстави говорити про пізніші 
втручання у живопис XVII ст. Аналіз кольорового моделювання обличчя 
архангела вказує на наявність рококової манери, що дозволяє при-
пустити перемалювання лику і рук ангела. Припускаємо, що й ікона Бо-
городиці з Бороняви зазнала подібних втручань. Тобто, в кінці XVIII ст., 
коли виконувалася значна кількість творів різьблення та живопису на 
Закарпатті, відбувалося не тільки створення нових живописних творів, 
а частими були доповнення старого іконопису новими живописними 
втручаннями, які відповідали бароковій естетиці.

Як уже говорилося, монументальний живопис у найважливіших 
куль турно-релігійних центрах Угорського королівства, який датовано 
пер шою половиною XVIII ст., виконувався запрошеними італійськими 
митцями. Місцеві художники виконували роботу переважно у про він цій-
них храмах, нерідко орієнтуючись на досягнення популярних італійців. 
Про те часто ці групи не сприймали одні одних, адже митці, що походили 
із земель Угорського королівства, переважно дотримувалися ознак традиції 
живопису XVII ст.349 Особливо це стосувалося художників, які працювали 
для потреб церкви грецького обряду. На них впливали як попередня 
традиція малярства, так і художники, яких запрошували для роботи на 
те риторії Закарпаття з Галичини. 

1740 – 1770 рр. – це період укріплення абсолютизму в Австрійській 
імперії. Ці роки в Угорщині позначені зростанням ролі дрібної шляхти 
та ростом національної самосвідомості населення350. Це стосується не 
тільки угорців, але й всіх інших національностей, які проживали на 
цій території, серед них можемо назвати й українців (за тогочасною 
термінологією – русинів). Однак в образотворчому мистецтві національні 
ідеали ще не стали тим чинником, який визначав би сюжетну лінію 
творів мистецтва. Релігійні сюжети залишалися домінуючими у творчості 
місцевих художників, що обумовлено вираженою конфесійною свідомістю 
руського населення. Проте не тільки вона впливала на таку динаміку, це 
значною мірою пояснюється також роллю церкви у житті цілої імперії.

Третя чверть XVIII ст. в Угорському королівстві вважається епохою 
найбільшого піднесення пізньобарокового будівництва351. Знаходячись 
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у цьому ж активному процесі розбудови, тогочасна греко-католицька 
церква на Закарпатті відображає естетичні орієнтири суспільства. 
У цьо му часі відносної політичної стабільності єпархії отримують досить 
по міт ні прибутки, які інколи спрямовувалися на спорудження нових чи 
перебудову старих храмів. Для Мукачівської єпархії важливою стала її 
канонізація 1771 р. Це зумовило істотні зміни у житті населення краю. 
Завдяки інтронізації владики Андрія Бачинського 1772 р. від бу ли ся 
знач ні трансформації релігійного, культурного та освітнього роз витку 
населення. У цьому ж контексті надзвичайно важливим для економічного 
життя єпархії стало набуття прав на володіння тапольцьким абатством у 
комітаті Боршод352. Фінансова підтримка церкви сприяла активізації як 
процесів будівництва, так і прикрашення храмів. 

Зважаючи на активне просування стилю бароко орденом єзуїтів, в 
Угорському королівстві найбільші замовлення до 1760-х років можемо 
пов’язувати переважно з цим чином. Однак коли для ордену починається 
не найкращий період, ця мистецька активність переходить до інших 
чернечих згромаджень. Серед таких можна назвати й орден св. Василія 
Великого, серед ченців якого у документах згадуються художники Тадей 
та Михайло Спалинські, а також Вартоломей Савчак. 

Твори стилю бароко через свою живописність та емоційність були 
зрозумілими простому населенню, а присутність значної кількості але-
горій надавала йому і складнішого інтелектуального забарвлення. Та ка 
емоційність та глибока символіка були характерними не тільки для 
храмів у великих містах, але і в невеликих містечках та навіть у сіль-
ських приходських та місіонерських церквах353. Серед надзвичайно 
цікавих пам’яток цього часу на Закарпатті слід назвати розписи плафона 
єзуїтського костелу в Ужгороді. Для живопису цього часу, згідно з 
усталеними вимогами барокового мистецтва, у святилищі обов’язково 
зображали Новозавітну Трійцю. Цю композицію бачимо і в Ужгороді, 
мова про яку піде далі.

Визначні митці, які працювали, дотримуючись барокової естетики, 
були надзвичайно популярні у церковному середовищі. Про це можуть 
свідчити приклади, коли церковні громади з периферії замовляли живопис 
у ху дож  ників, які працювали для центральних та кафедральних храмів 
ла тинського обряду. Прикладом може служити історія, пов’язана з оз-
доб ленням костелу св. Георгія в Ужгороді, де за рекомендацією явського 
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про тоієрея Зауберера напрестольний образ св. Георгія Змієборця виконав 
Лукас Краккер – один з найвизначніших митців епохи бароко в Угорщині. 
У 1763 р. ужгородський заступник декана о. Імре Горват замовляє образ 
св. Георгія на коні для головного вівтаря у новозбудованій церкві 1762 р.354 
Як зазначалося, твір замовили «у знаменитого художника на ім’я Краккер – 
мешканця Моравії»355. Відомо, що цей майстер особливу увагу приділяв 
сюжету, а не архітектурному декору. Залучення для роботи в Ужгороді 
майстра такого рівня свідчить, що навіть на периферії досить добре 
орієнтувалися в художніх тенденціях цього часу. 

Отже, культурні зміни на Закарпатті органічно пов’язані з релігійними, 
політичними та економічними змінами, які відбувалися на землях усієї 
імперії. Серед найвиразніших ознак у образотворчому мистецтві можемо 
виділити наростання реалізму, що стає особливо помітним із середини 
XVIII ст. Це явище у храмах грецького обряду можна б вважати ме ха-
ніч ним наслідуванням художніх форм латинських вівтарів, які з’являлися 
на За кар патті завдяки приїжджим митцям, наприклад Лукасу Краккеру. 
Про те тільки візуального захоплення новим мистецтвом окремих пред-
став ників руського населення для появи барокових художніх форм у 
хра мах грецького обряду явно було замало. Мусило сформуватися нове 
се редовище, що бачимо саме у монаших спільнотах. Це дає підстави 
го во рити про перенесення нових принципів формотворення на ґрунт 
церк ви східного обряду через монастирі чину св. Василія Великого. То-
му серед важливих питань, які потребують з’ясування, стоять джерела 
поя ви мистецтва, притаманного кругу братів, пов’язаних з цим чином, – 
Ми хайла та Тадея Спалинських. Адже саме у їхньому живописі бачимо 
оз наки нових підходів як до трактування форми, так і до відображення 
ідеї, про що йшла мова вище. 

Це дає нам підстави твердити, що саме у XVIII ст. відбувалися значні 
мистецькі трансформації, які чудово вписуються в культурно-історичну 
ситуацію, яка склалася не тільки на Закарпатті, але і в усій державі. На ос-
но ві нових ідей, які завдяки освіті проникали у середовище церкви, почало 
формуватися особливе ставлення до професійних митців. І якщо першими 
художниками, які почали відповідати новим естетичним потребам, були 
митці-василіани, то незабаром на початку ХІХ ст. з’являється низка 
митців-професіоналів, які навчалися в академіях та інших державних 
мистецьких закладах. 
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Особливо цінним джерелом для з’ясування процесів розвитку як 
будівництва, так і живопису на теренах історичної Мукачівської єпархії 
є документи візитаційних протоколів єпископа Михайла-Мануїла Оль-
шавського (1750 – 1751). Опрацювання інформації, опублікованої Ва-
силем Гаджегою, дозволяє твердити, що живопис у церквах грецького 
обряду згадується у більшості церков. Проте в окремих храмах, згідно 
з протоколами, чітко фіксовано відсутність живопису, наприклад у 
с. Бенедиківці (жупа Унг), або є випадки, коли графа про живопис у 
наведеному тексті просто випущена. Це дозволяє нам вважати, що у 
більшості церков тогочасної обширної єпархії на середину XVIII ст. був 
іконопис, хоча досить часто у незначних кількостях. Про це свідчить 
інформація, що фіксується у документах візитації жупи Угоча, де у 
багатьох церквах автор вказує на наявність тільки двох або трьох на-
міс них ікон. Незважаючи на те, що ця територія характеризується 
багатими сільськогосподарськими угіддями та особливо сприятливими 
кліматичними умовами, матеріали протоколів свідчать, що тут чи не 
найбільше зафіксовано церков, вкритих соломою. Аналогічна ситуація 
прослідковується з оздобленням інтер’єрів храмів. Наприклад, описуючи 
внутрішнє оздоблення церков, автор згадує серед інших важливих 
для ведення літургії речей також іконопис, зокрема у церкві с. Чепа 
(Виноградівський р-н) він фіксує тільки три образи, а у с. Кекенюшд 
зга дує тільки два образи356. 

Маємо підстави припустити, що основна увага (при виконанні жи-
во пису в храмах) зверталася на ікони намісного ряду, які мають важливе 
значення при богослужінні в грецькому обряді. Підтвердженням думки, 
що згадані поодинокі образи були намісними, є інформація з с. Мала 
Копаня (Виноградівський р-н), де вказується: «Образы кромѣ Дѣвы Маріѣ, 
Спасителя, св. Миколая и св. Василія ниякѣ не суть». Тобто мова йде 
про намісні образи, про які у церкві с. Вишній Шард (Іршавський р-н) 
говориться: «Образы мѣсцевѣ». Незважаючи на те, що при описі окремих 
храмів відомості про живопис випущено, маємо підстави вважати, що 
для візитатора стан із оздобленням інтер’єру храмів і наявність у них 
образів мав велике значення. Підтвердженням цієї думки є факт, що 
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про живопис у протоколах говориться нарівні зі станом самої церковної 
споруди, ставленням священика до своїх обов’язків, моральним станом 
громади та увагою до наявності або відсутності прибутків у приході. 
Це вказує на велику увагу владики Михайла-Мануїла Ольшавського до 
іконопису в церквах східного обряду середини XVIII ст.

Ще однією важливою інформацією про розвиток живопису, яка 
випливає з протоколів, є факт існування високого іконостаса. Зокрема 
у протоколах при описі оздоблення храму згадується здебільшого 
іконопис, який візитатор чітко розділяє на «образи» намісні та верхні. 
Серед верхніх згадуються переважно апостоли, тобто бачимо поряд з 
намісними образами поширення апостольського ряду, або деісісного 
чину. А намагання єпископа характеризувати живопис з естетичної точки 
зору дає підстави говорити, що візитатор надає великої ваги належному 
оздобленню храмів грецького обряду, розділяючи ікони намісного ряду 
та верхніх ярусів. 

Хоча у протоколах переважає інформація про стан іконопису в 
кількох церквах жуп Угоча, Мараморош та Земплін, знаходимо згадки про 
настінне малярство, тобто монументальний живопис у дерев’яних храмах. 
На жаль, сьогодні скласти якесь певне уявлення про це явище важко, 
хіба базуючись на основі тих збережених творів у храмах на території 
жупи Мараморош, що зараз входить до складу Румунії, та кількох об’єктів 
на Закарпатті. Разом з тим, подана в протоколах інформація дозволяє 
говорити про поширення монументального живопису й у церквах західної 
частини тогочасної Мукачівської єпархії, зокрема на це вказують матеріали 
із Земпліна (Східна Словаччина). А це вказує на велику увагу громад до 
розвитку церковного живопису в середині XVIII ст.

Для розуміння особливостей опису зазначеного живопису необхідно 
з’ясувати окремі терміни, з якими маємо справу в публікаціях о. Василя 
Гаджеги. При описі храмів, що знаходилися на території жупи Унг у 
1750 р., переважає слово, яким дослідник описує живопис – «образи» 
(ікони). Використання цього слова та постійне акцентування на цих 
двох групах, а саме «мѣснѣ» та «апостоли», свідчать про опис структури 
іконостаса. Хоча при первинному аналізі, зокрема матеріалів жупи 
Унг, у багатьох випадках важко зрозуміти, яке поняття вкладається 
автором у термін «мѣснѣ», бо в одних випадках можна зрозуміти, що 
це виконані місцевими майстрами, а в інших – ікони намісного ряду 
іконостаса. Додаткові непорозуміння вносить термін «тутошні», який 
використано при описі кам’яної церкви в Ужгороді, найвірогідніше 
«цегольнянської» (церква Преображення Господнього). «Церква з трема 
вежами камяна. Всѣми образами тутошными украшена357. Бічний вівтар 
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освятив візитатор». З цього повідомлення може випливати, що всі образи 
було виконано в Ужгороді, бо навіть бічний, недавно створений вівтар 
освячував єпископ Михайло-Мануїл Ольшавський. На це міг би вказувати 
і термін «тутошні», який зустрічаємо тільки один раз в Ужгороді. В інших 
випадках, описуючи живопис, інформація звучить наступним чином: 
«образами всѣми сооружена» (Пасіка, Сімер), «образы всѣ старіѣ» (Вишня 
Ремета (Словаччина), «мѣснѣ образы має три, апостолов же на полотнѣ» 
(Завосина), «образами всѣми украшена» (Невицьке, Йовря (сучасне 
с. Сто рож ниця), «образы всѣ» (Перечин, Гусний, Бистрий, Мала Стужиця), 
«образы мѣсцевѣ новѣ, изявши апостолов» (Ворочево). 

Однак після опрацювання всіх наявних матеріалів терміни, вжиті 
Василем Гаджегою «мѣснѣ» і «мѣсцевѣ», як і «тутошнѣ», маємо всі підстави 
пов’язувати з сучасним терміном «намісні». Світло на цю термінологію 
проливає аналіз протоколів жупи Мараморош, де Василь Гаджега при 
перекладі латинських документів не використовує термін «мѣснѣ образы», 
а здебільшого послуговується терміном «тутешнѣ». Наприклад, у с. Липча 
Хустського р-ну опис живопису виглядає наступним чином: «Образы лиш 
тутешнѣ маєт»358. Тобто бачимо, що у жупі Мараморош термін тутешні, 
який в Ужанській жупі використано тільки один раз, використовується 
у тому ж значенні, що в Ужанській, – місцеві. Це дозволяє говорити, що 
термін «мѣснѣ» і «тутешнѣ» є синонімами. Таким чином, інформацію 
з с. Сарваш: «Украшена тутешнѣми красними образами», – можемо 
чи та ти як образами намісними гарно оздоблена. Особливо прозоро 
на це вказують описи церков, наприклад, у жупі Земплін, де автор не 
використовує попередньо вжиті терміни «мѣснѣ» і «тутешнѣ», а ви-
ко рис товує – «намѣстнѣ». Таким чином, маємо всі підстави говорити 
про те, що дослідник за наведеними термінами бачить намісні образи, 
а не живопис місцевого художника.

Попри те, що живопис у цьому часі до церков на Закарпатті ви ко-
ну вався здебільшого самоуками, інформації про це маємо дуже мало. 
Коли візитатор звертає увагу на якість та стан живопису, він дає йому 
свою оцінку. Підтвердженням цьому може бути інформація з с. Дубрівка 
(Уж городський р-н), де запис зроблено наступним чином: «Образами 
ниж ни ми і верхніми посередньо заосмотрена. Старанем одного простого 
селянина украшена». Цікавою і цінною у цьому протоколі є інформація 
про селянина з с. Дубрівка, який оздобив храм, що, однак, може говорити 
як про факт роботи над оздобленням іконостаса простого селянина, так і 
може трактуватися як оздоблення церкви коштом цього селянина. Важко 
твердити з упевненістю про можливість виконання живопису місцевим 
селянином. На таку думку може наводити саме явище народного живопису, 
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якого на Закарпатті було створено значно більше, аніж професійного. 
Ра зом з тим візитатор у селі чітко фіксує намісні образи та верхні, які 
ма ли б складатися з празникового ряду, апостольського та пророчого. 
Од нак найцікавішим фактом є те, що візитатор головним чином акцентує 
увагу на апостольському ряді. Це не може не викликати інтерес, бо, як 
відомо, саме деісісний чин був в основі візантійських темплонів та над 
тріумфальною аркою у пізніших хрестово-купольних храмах. Можемо з 
цього зробити висновок, що апостольський ряд у храмах вважався дуже 
важ ливим або цим терміном апостоли окреслювалися усі яруси, що, в 
принципі, є малоймовірним. 

Дуже часто при характеристиці живопису в храмах усіх зазначених 
жуп візитатор підкреслює «апостоли на полотні», які для нього не 
представляють особливої цінності. У більшості випадків ці апостоли 
протиставляються намісним іконам. Проте, аналізуючи увесь відомий 
закарпатський та східнословацький живопис XVIII ст., майже не зуст-
рі чаємося з зображеннями апостолів на полотні. Без обстеження пер-
шо джерел – латинських документів – важко говорити, про яке полотно 
йдеть ся, бо нам більше відомі цільні дощаті площини, на яких намальовані 
апостоли. Подібні зразки можемо бачити у Музеї української культури 
у Свиднику. 

Це окреслене нами питання потребує ще ретельного вивчення, 
адже апостольського ряду, виконаного на полотні, не збереглося. Тому 
сьогодні сказати, як виглядали апостоли на полотні, дуже важко. Разом 
з тим з упевненістю можемо говорити, що живопис на полотні також 
виконувався. Про використання полотна, як основи для живопису, 
свідчить, зокрема, композиція «Страсті Господні», що зафіксована нами у 
церкві св. Василія Великого у с. Ликіцари Перечинського р-ну, яку можемо 
датувати кінцем XVIII ст. Саме так датувати зазначений живопис дає 
підстави час спорудження храму – 1748 р. – та манера письма (Іл. 3.13; 
3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18). Виконання більшості творів у цій церкві дає і 
датування напрестольної ікони Христос виноградна лоза, яка підписана 
12 жовтня 1745 р. (Рокγ/ Бжго. аψмє./ мца ктобрііа/ днA. ів.). Зважаючи 
на аналогічність форми ковчега напрестольної ікони та ікон намісного 
ряду, можемо припустити, що і увесь іконостас створено у цьому часі 
(Іл. 3.19; 3.20).

Незважаючи на відсутність самих зазначених у згаданих візитаціях 
ікон апостолів на полотні, можемо припустити, що у середині XVIII ст. 
ними міг оздоблюватися східний зруб нави, творячи структуру високого 
іконостаса. Малювати на самих тесаних брусах було досить важко, тому, 
можливо, це заміняли живописом на полотні. На таку версію могли б 
вказувати заклейки полотняними смугами стиків між брусами, які бачимо 
у церкві с. Олександрівка Хустського р-ну. Наведена інформація дозволяє 
говорити, що у храмах Закарпаття іконостаси були переважно високі, 
принаймні складалися з намісного та апостольського ярусів. 
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З протоколів також можемо отримати і певну інформацію про форму 
іконостасів у храмах середини XVIII ст. Таким прикладом може бути опис 
інтер’єру церкви у с. Люботин (Словаччина, Пряшівський край): «Образы 
кромѣ Пр. Д. Маріѣ ніякѣ, из вышних образов позостала рѣзьбарска 
робота и малюнки не суть. Святилище широке, з трьома дверцями, 
олтарь одповѣдний, табернакул з образом добрый»359. З цієї інформації 
бачимо, що святилище має троє дверей, тобто іконостас є традиційний, з 
відповідними царськими та дияконськими дверима. Проте у ряді описів 
зустрічаємося з випадками облаштування святилища і з двома дверима. 
Такий опис має святилище у с. Пуста Польська: «Образы намѣстнѣ 
одповіднѣ, верхнѣ слабѣ. Святилище з двома дверцями одповідне, 
табернакул з образом». З чого бачимо, що існували іконостаси з двома 
дверима – царськими та дияконськими. Подібні варіанти є характерні для 
невеликих церков. Такого типу іконостас на Закарпатті зберігся тільки 
у церкві Успіння Пр. Богородиці в с. Новоселиця Виноградівського р-ну 
(Іл. 3.20; 3.21). Тут маємо справу з живописом, який виконано на східній 
стіні зруба нави. Він зображає Деісіс та пророчий ряд, які через невелику 
ширину нави не вмістилися на східній стіні і перемістилися частково на 
південну та північну стіни. Однак така композиція засвідчує, що у XVII ст. 
принцип ярусів і їхня програма були чітко встановлені. На датування 
може вказувати напис, що зберігся на зображенні «Страшний суд». Рай 
зображено у вигляді ренесансної фортеці з вежами і бійницями. Унизу 
під композицією йде напис: «Раб божий Юра Петришинъ сее второе 
пришествие дал змальовати за здравие свое и за отпущение грихов року 
божого 1662»360. Намісний ярус іконостаса, найвірогідніше, було створено 
наприкінці XVIII ст. Цікавим моментом є те, що навіть у новому варіанті 
іконостас має двоє врат, адже ширина нефу не дозволяла зробити інакше. 
Іншим цікавим елементом цього іконостаса є дияконські врата, бо їхню 
функцію виконують попередні царські врата, які і за своєю формою 
є помітно архаїчнішими. Разом з тим у настінних розписах відсутні 
празникові ікони, що спостерігаємо й у тогочасних розписах румунської 
Мараморощини. 

Щодо форми іконостаса, особливо важливою є інформація з 
с. Прис лоп (Міжгірський р-н), де говориться: «Образами и трема дверима 
пра ви льно сооружена». Цікаво, що про двері до святилища також згад-
ки зустрічаються тільки в описі жупи Земплін. Це можемо пов’язати або 
зі вторинністю такої інформації, або ж з незначними розмірами хра-
мів, у яких іконостаси не мали належного вигляду. Тобто ідеться про 
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сформований тип іконостаса чи розписів східної стіни нави. Про це може 
свідчити також інформація з Люботина, де візитатор звертає увагу на 
різьбу іконостаса через відсутність верхніх ікон. Таким чином, це дозволяє 
говорити, що у середині XVIII ст. існують іконостаси, верхні яруси яких 
виконані засобом різьблення, а не просто малювання.

Разом з тим при описі Люботина цікавою є інформація про табернакул 
з образом. У даному випадку мова йде про дарохранительницю, яка була 
пов’язана із запрестольним образом. Про те, що такого типу запрестольні 
образи були характерними для середини століття, свідчить увага до цього, 
наприклад, у с. Громош (Словаччина, Пряшівський край), церква якого 
згадується як філія Буйровця (Словаччина, Пряшівський край). Запис 
говорить: «…. образы всѣ старѣ маленькѣ… на олтарі образ ніякий». Тобто 
візитатор зазначає відсутність у святилищі вівтарного образа. Схожа увага 
на відсутність вівтарного образа згадувалася також у жупі Мараморош. 
Тут цікавий факт знаходимо при описі села Дубового (Тячівський р-н.), де 
зазначається, що «образами всѣми украшена, кромѣ на великом олтарѣ… 
Что и индѣ не єсть». Таким чином, тут маємо справу з увагою візитатора 
до напрестольного образа. Це дає нам підстави говорити, що напрестольні 
образи могли з’явитися у храмах грецького обряду принаймні на початку 
XVIII ст. Традиція напрестольного образа, найвірогідніше, приходить 
із західних храмів, де, починаючи з часу Ренесансу, стулковий вівтар 
заміняється вівтарною картиною. За матеріалами протоколів найбільше 
табернакулів з образами згадано у матеріалах жупи Земплін, що може 
свідчити як про кращий стан цих приходів, так і про постійний контакт 
з латинською традицією та відповідні умови для подібних запозичень. 

Цікаво, що з характеристикою якості живопису зустрічаємося значно 
рідше і то тільки у формі формальних узагальнень. Наприклад, описи 
«об разів» у селі Вереш-Март: «Малыми старыми образами украшена», 
а у селі Крива (Хустський р-н) «украшена старыми малими образами». 
Про те ця інформація важлива для датування ікони «Покрова Пр. Бо го-
ро диці», яке пов’язуємо з першою половиною XVIII ст. Хоча у випадку 
с. Крива можемо говорити лише про величину, а інформація, що стосується 
с. Буштино (Тячівський р-н), є нетиповою, бо звучить: «Всѣми образами 
цілком мальоваными украшена». Що тут криється під поняттям «цілком 
мальованими», з тексту зрозуміти не можна, тільки на основі існуючих 
аналогів можна припустити, що вони були виконані на східній стіні нави 
без різьблень. З джерел можемо також зробити висновок, що, незважаючи 
на бідність приходів, декотрі ікони могли бути оздоблені позолотою, на 
що вказують описи творів у жупі Земплін. Тут надзвичайно цікавими 
означеннями живопису є «світлість» та «блискучість». Наприклад, у Виш-
ньому Комарнику (Словаччина, Пряшівський край) отримуємо наступну 
інформацію: «…образы кромѣ нового на олтарѣ и св. Миколая суть старѣ, 
без украсы и свѣтлости». Певне розуміння «світлости» можна отримати з 
інформації, яка подається у с. Єлинки (Словаччина, Пряшівський край): 



155

«Образами всѣми хоть не блискучими заосмотрена». У с. Комлошка 
(ві ро гідно, Угорщина): «Образами… заосмотрена, но давным способом 
малюваными». Остання інформація для нас є цікавою, бо дає підстави 
говорити, що в єпархії уже часто зустрічався живопис «новим способом 
мальований», якщо візитатор вказує на давність манери малювання 
цих творів. Що мається на увазі тут під «давнім», залишається поки 
що питанням. Проте уже таке акцентування на «давньому» і «новому 
спо со бі» малювання підтверджує запропоновану попередньо думку, що 
починаючи з середини XVIII ст. відбувається помітна зміна художніх 
орієнтирів, найвірогідніше, під впливом естетики бароко.

 Характеристика живопису на найбільш західній частині нашого 
огляду (жупа Земплін) є значно багатша, наприклад у с. Габовець 
(Словаччина, Пряшівський край) говориться: «Образы намѣстнѣ має, 
мизернѣ, а вышнѣ на полотнѣ, ще мизернѣшѣ»; така ж інформація 
подається стосовно Руського Токайчика. Разом з тим у протоколах, 
пов’язаних з жупою Земплін, можемо бачити і певні означення самого 
живописного письма. Зокрема у характеристиці церкви у с. Якошовці 
(вірогідно, Якушовце, Словаччина, Пряшівський край) говориться, що 
«Образы має всѣ на способ грецької церкви», також у с. Межи Лаборець 
(Словаччина, Пряшівський край): «Образы має всѣ по восточному зви-
чаю, доста краснѣ», та у с. Бистра (Словаччина, Пряшівський край) 
«…об ра зами по звичаю восточному украшена». Про розуміння особ ли-
вос тей оз доблення храмів східної традиції свідчить оздоблення храму в 
селі Малцов (Словаччина, Пряшівський край). Зокрема тут зауважено, 
що церква мурована, а «Образы нѣякѣ по обряду восточноѣ церкви, но 
суть по способу латинського обряду. Олтар по латинському обряду крас-
ный». Таким чином, у цьому випадку в протоколах чітко вказується на 
оз доблення храму за латинським зразком, хоча вжито термін «красний». 
За галом, візитатор використовує тільки два якісних означення образів – 
гарний або мізерний. У цьому визначенні також можемо бачити прі ори-
тетні естетичні орієнтири візитатора.

Документи свідчать, що робота у храмах не припинялася, бо дуже 
часто можна бачити згадки про нові та старі образи. Наприклад, у 
c. Влахово говориться, що церква «Старыми образами из части на полотнѣ 
из части на дошках заосмотрена», а у Чингаві (зараз с. Приборжавське 
Виноградівського р-ну) згадано чотири образи361.

У матеріалах зустрічаємо також повідомлення про чудотворні ікони. 
Загалом, можемо бачити особливе ставлення до іконопису в середовищі 
руського населення. Таку інформацію зустрічаємо у протоколі при описі 
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с. Шамброн: «Всѣми образами благословеными украшена; на побочном 
олтарѣ так кажуть, що образ Покрова Преч. Д. Маріѣ перед 30 роками 
прослезився…», Сасова: «Образы маленькі. Говорять, що образ Преч. Дѣвы 
Маріѣ прослезився перед роками около 44, первый раз из букв по звычаю 
положеных: Ісъ. Хръ. кровавѣ капкы текли около через одну седмицю, 
на погляд сего чуда прийшли ґраф Аспермон з своїм двором и больше 
попов. По сему, кажеся, що образ Дѣвы Маріѣ плакав около пять лѣт, на 
що так говориться прощѣный выименованый єп. Годерманськый велѣв 
подержати слідства, в котром не выйшло нич певного, но найдено, що 
по сему хотѣли притягнути еґерскѣ, но спор не є сконченый».

Серед документів зустрічаємо повідомлення про фундаторів, які 
вкладали свої кошти у розвиток церков і, зокрема, живопису. Так, у місті 
Серенч згадується кам’яна церква та парохіальна «хижа», фундатором 
яких згадано пароха Йоана Пушкарського. 

Особливо цінною є інформація про живопис в інтер’єрах храмів. 
Наприклад, у с. Грибов: «…внутрѣ цѣлком вымальована…», а у с. Вишковці: 
«…внутрѣ цѣлком вымальована, образами новыми малыми и многыми 
старыми є украшена, старѣ одповѣднѣ»; у с. Мала Бережничка: «…об ра-
за ми украшена и внутрѣ цілком вымальована», подібно у с. Маковець: 
«…цѣл ком вымальована…». Відповідну інформацію зустрічаємо, що в селі 
Микова «…церква красна внутрѣ цѣлком помальована, всѣми образами 
новыми украшена». Особливо цікавою є інформація щодо села Горінчово, 
бо тут говориться: «Всѣми образами украшена, стѣни малюванѣ», що дає 
підстави говорити про факт поширення малювання дерев’яних церков 
настінними розписами в інтер’єрі. Принаймні з вищезгаданих бачимо 
п’ять храмів, у яких було виконано монументальний живопис. Цей факт 
змушує по-новому подивитися на розвиток монументального живопису 
в церквах греко-руського обряду. 

Проведені дослідження Василя Гаджеги допомагають нам про ана лі-
зу вати стан розвитку церковного будівництва в окремих жупах. Так, в 
Ужанській, за даними дослідника, налічувалося 84 церкви, з яких тільки 
5 були муровані; всі інші збудовані з дерева, з яких 10 споруд перебували 
у досить поганому стані. Серед цих 5 кам’яних згадуються: Великий 
Березний, Гуньковці у процесі будівництва (зараз територія Словаччини), 
Ужгород (згадується як мурована з трьома вежами), Новоселиця. За до-
ку ментами на рік 1847 разом з кафедральним собором в Ужанській жупі 
на лічувалося 70 церков, з яких мурованих – 39, а дерев’яних – 31. У 1815 
році у 68 парохіях, виключаючи кафедральний собор, мурованих храмів 
на раховувалося 61, а дерев’яних – 7. Отже, можемо бачити динаміку зрос-
тання мурованих храмів на території однієї жупи завдяки реформам, які 
було започатковано Андрієм Бачинським. Упродовж кінця XVIII – поч. 
ХІХ ст. кількість кам’яних храмів збільшилася майже у сім разів. Друга 
по ло вина ХІХ ст. динаміку буде мати сповільнену, бо, як зауважимо, 
збудовано тільки 22 храми. 
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Проте ця інформація про муровані храми є важливою з огляду на 
те, що саме ці споруди стали тим простором, у якому значного розмаху 
сягнув церковний живопис у ХІХ ст. Активне муроване будівництво 
потребувало значної кількості художників, які б працювали над ство-
рен ням живопису для іконостасів у цих храмах. Але нам відомо, що 
після реформ А. Бачинського у храмах мусили працювати тільки освічені 
художники, які б відповідали вимогам часу. Для цього і було введено 
інститут єпархіальних художників, які виконували та контролювали 
про цеси виконання живопису в єпархії. Таким чином, можемо зазначити, 
що ситуація сприяла появі професійних митців у краї, бо робота була не 
тільки значною за обсягом, а мала бути зробленою на високому якісному 
рівні, а також відповідати новим естетичним пріоритетам. 

Отже, можемо зробити висновок, що на території історичної 
Мукачівської єпархії живопис розвивався як у вигляді іконопису, стан ко-
вих творів для іконостаса, так і у вигляді стінопису в дерев’яних хра мах. 
Також, виходячи з наведених фактів, можемо стверджувати, що мо ну мен-
тальні розписи на території єпархії були непоодинокими. А це свід чить 
про намагання громад, незважаючи на їхню бідність, прикрашати свої 
хра ми якнайбагатше, відповідаючи на зростання пишності у міських 
му рованих храмах.

Представлені матеріали дозволяють говорити, що саме у цьому часі 
помітні зміни у живописі, що у протоколах відображається через поняття 
малювати «по-давньому» і «по-новому». Це дає нам підстави вважати, 
що на середину XVIII ст. до церковного мистецтва стали проникати 
твори, виконані у відповідності до нової аристократичної естетики, що 
підтверджує нашу думку, висловлену вище. Проте переважна більшість 
храмів була досить бідно прикрашена живописом, значна кількість творів 
якого створена як намісні ікони. Разом з тим візитаційні протоколи 
дозволяють говорити, що керівництво церкви починає приділяти велику 
увагу творам церковного малярства та стану оздоблення храмів.

Зростання ролі освіти та історичної свідомості, що відобразилося 
у вівтарних картинах чи образах для іконостасів, робить важливим 
з’я су вання питання розвитку ще одного жанру – портрета. Про появу 
портретів у творчості церковних художників свідчить творчість Йосипа 
Змія-Микловшика, Юлія Віраґа, Ігнатія Рошковича, але переважно це 
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твори камерні, створені здебільшого для родини. У парадному портреті 
із зазначених митців най краще представлений Йосип Змій-Микловшик. 

Незважаючи на зростання історичної свідомості на се лення, знач-
но го розвитку портрета, який відігравав помітну роль у цьо му часі 
у Цент ральній Європі, на Закарпатті не бачимо. Це можемо пов’язувати 
з відсутністю руської аристократії, а також великих міст на теренах 
північно-східної частини Угорського королівства, даючи підстави говорити 
про відсутність належної соціальної бази, яка б стимулювала розвиток 
цього жанру. Підставою для такого твердження є інформація, що навіть 
у другій половині XVIII ст. у цілій Угорщині аристократія становила 
4,4 % населення, а буржуазія – 1,5%362. Очевидно, що на території північно-
східної частини Угорщини цей відсоток був ще меншим. Таким чином, 
головним напрямом творчості художників залишається живопис, який 
замовлявся церквою, це стосується також портрета. 

Загалом розвиток портретного живопису можна пов’язати зі зрос тан-
ням у суспільстві усвідомлення ваги особистості як суб’єкта історичного 
процесу. Найактивніший розвиток цього жанру логічно вписується у час, 
коли виразно проявляється віра в розумність особистості, у її здатність 
перетворювати світ. Таке сприйняття людини стало переважаючим у добу 
Просвітництва, коли письменники та філософи дійшли до переконання, 
що моральні, інтелектуальні та соціальні реформи можливі завдяки на ко-
пиченню знань і силі людського розуму. На цьому тлі зростає також увага 
художників до портрета, який, починаючи з другої половини XVIII ст., 
стає важливим засобом матеріальної фіксації історичної свідомості. 
Водночас сам портрет ставав чинником творення історичної пам’яті 
через презентацію образу портретованого у контексті історичного зв’язку 
поколінь.

Однак вважати портрет надбанням часу Просвітництва неможливо, 
бо з історії нам відома значна частина давніших зразків. Можемо 
говорити тільки про зростання його значення у суспільстві, про що 
свідчить і збільшення кількості таких творів. У європейському мистецтві 
портрет найактивніше розвивається з XVI – XVII ст., будучи пов’язаним 
із маґнатерією, яка, сповнена власної гідності, прагнула залишитися у 
пам’яті своїх нащадків. Зважаючи на поширення ренесансного гуманізму 
у Центрально-Східній Європі разом з бароковою культурою, пояснювати 
появу та розвиток портрета тільки зростанням віри у творчу потугу 
людини і її розум не маємо підстав. З цієї причини важливо звернутися 
до розуміння людини у суспільстві XVII ст., коли зростає її цінність і, 
зважаючи на нові погляди у церкві, відбувається поступове усунення 
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протиставлення індивідуального та ідеального. Навпаки, розглядається 
ідея проявлення ідеального через окремого індивіда.

З цієї причини, ведучи розмову про портретний живопис Закарпаття, 
прив’язувати його появу до зростання свідомості руської магнатерії на 
Закарпатті неможливо, бо такого прошарку тут просто не існувало. Тому 
це явище слід пов’язувати з іншими чинниками, зокрема з церквою. Саме 
з кінця XVII ст., після перемог над турками, у краї складається досить 
стабільна ситуація, у якій провідну роль у розвитку руського населення 
взяла на себе церква. Саме з цим часом можемо пов’язувати перші відомі 
нам портрети. Про зв’язок портретного живопису з духовними змінами 
у церкві свідчать також постаті, які представлені на портретах, це, в 
основному, єпископи. Тому можемо говорити, що парадний портрет на 
території сучасного Закарпаття чудово вписується в ідею проявлення 
ідеального через індивідуальне, адже саме єпископ уособлював авторитет 
церкви. 

Звикло портрети духовенства зараховують до зразків світського мис-
тецтва, яке у цьому часі переважно опиралося на міфологічні та наукові 
факти, викладені в історії. Однак історична свідомість, започаткована 
ідеями Просвітництва, не ліквідувала у церкві актуальність священної 
історії. Тому виконання зображень єпископів вписувалося не тільки у 
будову національної історії, а також в історію церкви. На Закарпатті 
церква залишалася єдиною інституцією, яка відстоювала і національні 
інтереси руського населення, а відтак єпископи сприймалися і світськими 
заступниками власного народу. Поява портретів єпископів вказує на 
зростання історичної свідомості у середовищі як духовенства, так і 
селянства. Разом з цим помічаємо поступову додачу до авторитету 
спадкоємця апостольського служіння розуміння населенням предстоятеля 
церкви як представника народу. Про усвідомлення високого суспільного 
становища єпископа дозволяє говорити використання у ранніх портретах 
владик магнатських одягів, про це також свідчать парадні презентаційні 
портрети, які сформувалися у подальшому. 

Серед перших за хронологією постатей, які бачимо на збережених 
портретах з єпископської резиденції, є портрет владики Василя Тара со ви ча 
(Іл. 3.23). Портрет, де предстоятель церкви виглядає заможним володарем, 
одягнутим у пишні шляхетні одяги, виконано досить вправно. Про сан 
портретованого свідчать тільки додаткові символи на задньому плані – 
митра і скіпетр. Манера малярства досить архаїчна, яка не особливо 
відрізняється від портретів XVII ст. Темне тло, поступове висвітлення 
об личчя та одягу за допомогою накладання шарів фарби, а також 
особ лива увага до підкреслення заможності, що мало свідчити про 
зна чи мість портретованого, та доповнення додатковим супровідним 
підписом. Все це дає змогу датувати портрет зазначеним часом, однак, 
попри наведені факти, є кілька моментів, які не дозволяють робити таке 
датування. Найперше – це напис латинською мовою, де говориться про 
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зображуваного як про єпископа Мукачівського, який через «віру греко-
ка толицьку» був забраний від вівтаря 1640 р. і пробув в ув’язненні три 
ро ки. Особливий інтерес викликає вираз “…fedem Grecco Catholicam…”, 
який, очевидно, не міг з’явитися у XVII ст., бо виник і почав вживатися 
у часі імператриці Марії-Терезії (1740 – 1780). Разом з тим можемо 
зауважити на задньому плані зображення скіпетра, який дуже схожий 
на зразок, подарований імператрицею владиці А. Бачинському в 1773 р. 
З цієї причини вірогіднішим може бути датування портрета другою 
половиною XVIII ст. Можемо припустити, що низку портретів єпископів 
та визначних осіб у церкві могли виконувати для презентаційних пот реб 
у XVIII ст. До певної міри це можемо пов’язати з перенесенням єпис-
копської резиденції до Ужгорода. Адже монастир у Мукачеві не переставав 
відігравати важливу роль як релігійно-культурний центр, але водночас 
закладався єпархіальний центр в Ужгороді, для якого і могли виконуватися 
копії старих портретів. Саме з цим пов’язуємо два портрети владики 
А. Бачинського. Парадний, виконаний Ф. Ліндером, належав резиденції, 
а поясний – Мукачівському монастиреві. Тут же збереглися інші цікаві 
портрети: єпископа Іоаникія Зейкана та визначного мецената монастиря 
Дмитра Раца, який виконаний у повний ріст, а біля нього видно креслення 
монастиря (Іл. 3.12).

Тож, аналізуючи портрет єпископа Тарасовича, можемо припустити 
виконання його копії наприкінці XVIII ст. за зразком XVII ст. Тоді 
можна пояснити композицію, притаманну портретам XVII ст., а напис 
відповідний тільки XVIII ст. Проблеми, які виникли з канонізацією 
єпархії, сприяли активізації історичних досліджень, а відтак зростання іс-
торичної свідомості стимулювало створення історичних постатей, які пре-
зентували б історію єпархії. Потребу в портретах міг зумовити й антураж 
з мистецьких творів у багатих латинських єпископських ре зиденці ях, що, 
вірогідно, підштовхувало владику створити у своїй резиденції та кий же 
історичний антураж. 

Наступний за хронологією портрет владики Йосипа де Камеліса також 
належить до групи окреслених вище портретів. На цьому портреті також 
скоріше можемо побачити багато одягненого вельможу, аніж єпископа. 
Владика одягнутий у високий головний убір та пишну шубу з оторочкою 
соболем. Про те, що перед собою бачимо ієрарха, свідчить тільки хрестик 
на грудях. Складно визначитись з часом виконання твору, якість живопису 
є значно вищою, аніж попереднього твору, проте сказати, що маємо справу 
з XVII ст., не доводиться. Найвірогідніше, тут також можна говорити про 
роботу XVIII ст. (Іл. 3.24). До цих портретів за манерою письма можемо 
зарахувати і портрет єпископа Гавриїла Блажовського (Іл. 3.25) та Арсенія 
Коцака (Іл. 3.26).

Окремий інтерес викликають два портрети владики Михайла-Мануїла 
Ольшавського. Один з них Бернадет Пушкаш приписує Михайлові 
Спалинському і датує його 1767 р. Проте, на наш погляд, цей портрет 
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скоріше можемо датувати кінцем XVIII ст., і зроблений він як копія з 
іншого попереднього, можливо, прижиттєвого зразка. Давнішим зразком 
можемо вважати портрет владики, виконаний у рясі без орнаменту. Він 
характеризується якісним рисунком, в якому художник демонструє добре 
розуміння реалістичного зображення. Рисунок і живопис дуже вправний 
і легкий. Лівою рукою владика торкається пишно оздобленого хреста, 
а правою – благословляє. Обличчя виконано надзвичайно вправно, 
де моделювання об’єму відбувається по формі засобом висвітлення. 
Одягнутий владика у темну мантію, під якою бачимо східну рясу 
з широкими рукавами, а під нею – реверенду латинського зразка з 
червоними гудзиками. Відгорнута пола мантії має фіолетуватий колір, 
як і пояс, яким підперезаний владика.

Другий портрет дуже схожий до першого, проте тут можемо заува-
жити багато схематичних, недосконалих і неточних ознак від тво рення 
образу. Найперше в очі впадає певна деформація переносиці та досить 
різке і не точне моделювання форми обличчя за допомогою тіньових 
партій. Подібна ситуація і з руками, зокрема ліву руку виконано схе-
ма тично, заучено, а права, хоч і наближається до першовзірця, все ж 
не відзначається вишуканістю рисунка. Проте, порівнявши два твори, 
впевнено можемо говорити, що другий – попри певну імпровізацію 
художника – є спробою творити копію давнішого. Серед імпровізацій 
можемо згадати пишну орнаментику на рясі та виконання червоного 
шнурка, яким закріплено на плечах мантію. Хрест на цьому творі став 
неспіврозмірно великим. Коли порівняємо деякі пропорційні порушення 
та принципи моделювання, то можемо припустити, що цей портрет може 
належати художнику, який створив серію композицій «Блаженств» для 
Малоберезнянського монастиря – Тадею Спалинському. Ці два портрети 
могли б підтвердити наше припущення про виконання копій із давніших 
портретів (Іл. 3.27; 3.28).

Серед найпишніших зразків портретного живопису Закарпаття 
вирізняється портрет владики Андрія Бачинського, створений жи во пис цем 
Ф. Ліндером 1792 р. Портрет виконано майже у повний ріст на тлі пишних 
драперій, що часто зустрічаємо на парадних європейських порт ретах 
доби бароко. Дата виконання портрета вказує, що він припадає на час 
активного просування класицизму в мистецтві та архітектурі Австрійської 
імперії. Проте, зважаючи на особливості передачі образу, де спостерігаємо 
легкість, особливу увагу художника до невимушеності та привабливості, 
є підстави відносити твір скоріше до естетики рококо (Іл. 3.29). 

Одночасно з цим портретом викликає інтерес інший, який знаходився 
у Мукачівському монастирі на Чернечій горі. Цей портрет цікавий тим, 
що владика А. Бачинський зображений, мабуть, у наймолодшому ві-
ці. У даному творі виділяється реалістичністю моделювання обличчя 
порт ретованого, бо вся інша частина виглядає досить схематичною. 
У тво рі бачимо атрибутику, притаманну парадним офіційним портретам, – 
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владичий герб, важка підв’язана куліса та Біблія на столі. Правою ру кою 
владика опирається на книгу, а лівою підтримує хрест, як і на зоб ра-
жен ні владики Михайла-Мануїла Ольшавського. Єпископа зображено у 
чер  во ній реверенді, підпоясаній пишним орнаментованим поясом, що 
ско рі ше нагадує одяг кардинала. На плечах бачимо архієрейську мантію 
зі скрижалями, на яких зображено чотирьох євангелістів. Орнаментика 
мантії ніби накладена поверх одягу, не дотримуючись складок. Коли 
аналізуємо твір, то можемо висловити припущення, що тут видно руку, 
принаймні, двох художників. Один (як колись виконувалися ікони) 
зобразив обличчя, а інший виконав решту роботи.

Серед інших портретів особливий інтерес викликає зображення 
Олексія Повчія (1816 – 1831). Авторство цієї роботи невідоме, хоча можемо 
говорити, що це була спроба створення парадного портрета (на зразок 
владики А. Бачинського пензля Ф. Ліндера). На це вказує тло на задньому 
плані та постава фігури. Виглядає досить схоже принцип моделювання 
бороди та обличчя єпископа, а також єдність колориту. Однак добре видно 
руку значно слабшого художника, який демонструє досить багато хиб у 
побудові обличчя та у дотриманні пропорцій, наприклад розмір руки до 
голови є завеликим. У правому кутку, де за відхиленою завісою на портреті 
владики Бачинського бачимо небо, на портреті єпископа Повчія зображено 
будову, що віддалено нагадує резиденцію мукачівських єпископів із садом 
на передньому плані. Можливо, план парку, розроблений для єпископа 
А. Бачинського 1784 р., у часі владики Повчія міг бути втілений з деякими 
змінами, бо на плані не бачимо круглу будову, яка добре помітна на 
портреті. Цікавою є ця ротонда, бо з подібною будовою зустрічаємося 
на плафоні єпископської резиденції, що дозволяє припустити існування 
цієї споруди на території єпископського парку (Іл. 3.30).

З огляду на існування портрета єпископа Повчія цікавим виглядає 
факт, що М. Лелекач у статті «Нашѣ славнѣ епископы» пише, що його 
порт рет не зберігся в єпископській їдальні. Складно сказати, де зна хо-
див ся цей портрет у час написання статті і як він з’явився у фондах 
Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая.

Наступні три парадні портрети виконано надзвичайно вправно, вони 
видають руку одного живописця. Відомо, що портрети були виконані 
визначним живописцем, який велику частину свого життя прожив на 
Закарпатті, Яношем Загораї. Портрети єпископів Василя Поповича (1837 
– 1864), Стефана Паньковича (1866 – 1874) та Івана Пастелія (1874 – 1891) 
було виконано у 1877 р. (Іл. 3.31; 3.32; 3.33). Зважаючи на датування, 
найвірогіднішою є версія про створення портретів у часі єпископа Івана 
Пастелія. Саме у 1877 році було завершено перебудову веж та парадного 
коринфського портика, що здійснювалося за проектом архітектора Ласло 
Фабрі. Це дає нам підстави припустити замовлення єпископом Пастелієм 
у Яноша Загораї портретів попередніх єпископів, які повинні були 
доповнити галерею парадних портретів, адже саме цим можемо пояснити 
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близьку композицію та ко ло рит. Вибір Яноша Загораї як художника є 
невипадковим, бо він був відомий на цей час не тільки на території 
Закарпаття, але й у Будапешті. Зокрема саме тут, після виконання портрета 
Йожефа Комочі, він мав славу доброго портретиста. У 1874 р. Загораї 
приїхав до Мукачева, де розпочав працювати у Мукачівській державній 
гімназії викладачем ма лю вання; мешкав художник на вул. Замковій. У 
Мукачеві він виконав і ряд портретів для Берегівського жупанату, зокрема 
І. Сечені, Ференца ІІ Ракоці, Лайоша Кошута. Таким чином, бачимо, 
що Загораї на цю пору виглядає одним з найкращих портретистів на 
Закарпатті. Цікавим фактом є і те, що 1898 р. по вулиці Ілони Зріні у своїй 
майстерні він відкрив першу свою виставку. Зважаючи на єпископські 
портрети, можемо говорити про цільове замовлення для резиденції. 
Подібні тенденції можемо зауважити і, наприклад, в єпископів сіґетських, 
де художник також виконав портрети сіґетських ієрархів Яноша Гаама, 
Мігая Гаама, Петра Клобушіцкі та Флоріана Ковача363.

Останню групу становлять портрет єпископа Антонія Паппа (3.34) та 
твори, виконані Йосипом Бокшаєм. Саме останньому належить парадний 
портрет владики Петра Гебея (1924 – 1931) та єпископа Олександра Стойки 
(1932 – 1943). Останні портрети – сидячі півфігури і характеризуються 
розмахом мазка та яскра віс тю колориту. Йосип Бокшай працює у при-
та манній йому розмашистій манері, і хоч портрети є парадними, у них 
уже багато імпресіоністичної емо ційності (Іл. 3.4.13; 3.4.14).

Отже, можемо твердити, що портрети стали проявом зростання істо-
рич ної свідомості серед кліру Закарпаття. І хоча твори, як ми зауважили, 
не творилися у часі правління кожного із єпископів, вони відображають 
куль турні та мистецькі зміни, які відбувалися у живописі краю. Можемо 
говорити, що завдяки церкві Закарпаття на сьогодні може по хва ли тися 
галереєю портретів історичних осіб. Останні уже наприкінці ХІХ ст. 
ви кликали до себе значний інтерес як цільне явище. Зокрема, на це 
особливу увагу звернув Юлій Іяс, який, опираючись на твори з єпис-
копської резиденції, створив портрети усіх відомих єпископів у лю не-
тах, додавши до композиції Ужгородський кафедральний собор та собор 
св. Петра у Римі. Відомо, що ця робота не дуже сподобалася єпископу, 
проте художника було номіновано єпархіальним. Отже, маємо підстави 
говорити, що розвиток портретного живопису також тісно пов’язаний із 
життям церкви (Іл. 3.37; 3.38).
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Іл. 3.3. Єзуїтський костел в Ужгороді.
Гравюра з праці П. Сови

Іл. 3.4. Білий палац у м. Мукачево.
Гравюра.

Кін. XVII – поч. XVIII ст.

Іл. 3.5. Ілюзія купола.
Розпис склепіння, ц. св. арх. Михаїла,

с. Марія-Повч (Угорщина)

Іл. 3.2. Споруди колегіуму
та костелу єзуїтів у м. Гуменне

(Словаччина). Фото 2008 р.

Іл. 3.1. Портрет Іоана Другета.
XVII ст. Збірка Вігорлатського музею,

м. Гуменне (Словаччина)
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Іл. 3.7. Стефан Вореш.
Ілюзія купола.

1750 – 1758 рр.,
домініканський костел
Успіння Пр. Богородиці,
м. Кошіце (Словаччина)

Іл. 3.6. Тртіна А.
Розпис склепіння.

1765 р. Костел св. Духа ордену
міноритів, м. Левоча

Іл. 3.8. Монастирська церква.
Малюнок знайдений

В. Січинським в архіві
Мукачівського монастиря

Іл. 3.9. Ілля Бродлакович-Вишенський.
Собор арх. Михаїла.
Друга пол. XVIII ст.

Збірка Закарпатського художнього 
музею ім. Й. Бокшая
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Іл. 3.10. Свв. Онуфрій і Петро. 1748 р.,
ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Сокирниця, Хустський р-н

Іл. 3.11. Успіння, ц. Покрови
Пр. Богородиці. Перша пол. XVIII ст., 

с. Крива, Хустський р-н

Іл. 3.12. Портрет Дмитра Раца.
ІІ пол. XVIII ст.

Збірка Мукачівського монастиря

Іл. 3.13. Страсті Господні.
XVIII ст., ц. св. Василія Великого,

с. Лікіцари, Перечинський р-н
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Іл. 3.14. Бичування Христа.
XVIII ст., ц. св. Василія Великого,

с. Лікіцари, Перечинський р-н

Іл. 3.15. Христос перед Іродом.
XVIII ст., ц. св. Василія Великого,

с. Лікіцари, Перечинський р-н

Іл. 3.17. Поховання Господнє.
XVIII ст., ц.  св. Василія Великого,

с. Лікіцари, Перечинський р-н

Іл. 3.18. Розп’яття Господнє.
XVIII ст., ц. св. Василія Великого,

с. Лікіцари, Перечинський р-н

Іл. 3.16. Христос засмучений.
XVIII ст., ц. св. Василія Великого,

с. Лікіцари, Перечинський р-н
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Іл. 3.19. Христос Виноградна лоза.
1745 р. Напрестольна ікона,

ц. св. Василія Великого,
с. Лікіцари, Перечинський р-н

Іл. 3.20. Христос Виноградна лоза,
датування 1745 р.,

ц. св. Василія Великого,
с. Лікіцари, Перечинський р-н

Іл. 3.21. Іконостас виконаний
на східній стіні нави,

1662 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Новоселиця, Виноградівський р-н

Іл. 3.22. Деісіс,
розпис на східній стіні нави,

1662 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Новоселиця, Виноградівський р-н
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Іл. 3.23. Невідомий художник.
Портрет єпископа Василя Тарасовича. 

Полотно, олія, 101х68 см

Іл. 3.24. Невідомий художник.
Портрет єпископа
Йосипа де Камеліса.

Полотно, олія, 74х56,5 см

Іл. 3.25. Невідомий художник.
Портрет єпископа

Гавриїла Блажовського.
Полотно, олія, 74х59 см

Іл. 3.26. Невідомий художник.
Арсеній Коцак -

доктор релігії та теології. 
Полтно, олія, 99х75,5 см
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Іл. 3.27. Михайло Спалинський.
Портрет єпископа

Михайла-Мануїла Ольшавського.
Сер. XVIII ст. Збірка Закарпатського 

художнього музею ім. Й. Бокшая

Іл. 3.29. Ф. Ліндер. Портрет єпископа 
Андрія Бачинського. Сер. XVIII ст.
Збірка Закарпатського художнього 

музею ім. Й. Бокшая

Іл. 3.28. Невідомий художник.
Портрет єпископа

Михайла-Мануїла Ольшавського.
Полотно, олія, 90х64,5 см

Іл. 3.30. Невідомий художник.
Портрет єпископа Олексія Повчія.

Полотно, олія, 104х78 см



171

Іл. 3.31. Я. Загораї. Портрет єпископа 
Василя Поповича. 1877 р.
Полотно, олія, 143х103 см

Іл. 3.32. Я. Загораї. Портрет єпископа 
Стефана Паньковича. 1877 р.
Полотно, олія, 142х103,5 см

Іл. 3.33. Я. Загораї. Портрет єпископа 
Йоана Пастелія.

Полотно, олія, 142,5х102,5 см

Іл. 3.34. Портрет єпископа 
Антонія Папа.

Полотно, олія, 142х103,5 см
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Іл. 3.35. Й.Бокшай. Портрет єпископа 
Петра Гебея. 1929 р.

Полотно, олія, 94х68 см

Іл. 3.36. Й.Бокшай. Портрет єпископа 
Олександра Стойки. 1934 р.
Полотно, олія, 116х100 см

Іл. 3.37. Юлій Іяс.
Портрети єпископів
Мукачівської єпархії

Іл. 3.38. Юлій Іяс.
Сигнатура художника

з портретів
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Визначна роль єпископа Андрія Бачинського (1772 – 1809) у розвитку 
культури руського (українського) населення на південних схилах Карпат 
сьогодні не викликає сумнівів. Однак на його діяльності, скерованій на 
роз виток мистецтва у краї, дослідники зупинялися не часто. Про ве ли-
кий інтерес владики до розвитку образотворчого мистецтва свідчать, 
на приклад, циркуляри, які розкривають глибоке розуміння єпископом 
ро лі мистецтва у суспільстві364. Загалом його погляди дуже співзвучні 
па нуючим у другій половині XVIII ст. у Європі ідеям, у світлі яких 
помітно зростала суспільна роль мистецтва. Значна увага владики до 
мистецтва співголосна і з його діяльністю, яка мала за мету освітньо-
культурне піднесення руського населення до рівня тогочасної освіченої 
європейської спільноти. Розуміючи роль традиції у церкві грецького 
обряду, в циркулярах він наголошує на необхідності збереження церковних 
особливостей, приділяє увагу уніфікації обряду, а також вимагає від уряду 
додаткових місць для навчання вихідців із земель історичної Мукачівської 
єпархії в Будапешті, Відні, Трнаві365. Така робота дала результати, бо при-
звела до зростання кількості освічених священиків, про що свідчать по-
рівняння візитаційних протоколів Михайла-Мануїла Ольшавського 1750 – 
1751 років та документів початку XIX ст. Якщо в середині XVIII ст. 
у єпархії нараховувалося близько 700 далеко не завжди освічених свя ще-
ників, то у 1805 р. лише в Ужгороді, Нодьсомбаті, Еґері і Пешті навчалося 
120 кліриків з Мукачівської єпархії. Чисельність освіченої інтелігенції 
на початок ХІХ ст. становила близько 1100 осіб366. Таким чином, процес 
зростання освіченості кліру сприяв і помітним змінам естетичних пріори-
тетів головного замовника творів мистецтва на Закарпатті – церкви. 
Оче видно, що культурні зміни позначилися також на шляхах розвитку 
мис тецтва, особливо це помітно в архітектурі, яка, окрім практичного 
при значення – забезпечення потреб парохій у культових приміщеннях – 
відігравала також презентаційну роль, формуючи і нове обличчя держави. 
Нові архітектурні форми унаочнювали прогрес у розвитку єпархії та 
держави. 
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Активізація церковного будівництва на території Закарпаття 
збігається з намаганнями уряду Австрійської імперії упорядковувати всі 
про це си, що знайшло своє відображення також в уніфікації архітектури. 
В історичній Мукачівській єпархії ці процеси виразно проявилися у вимозі 
держави при будівництві нових церков коштом казни дотримуватися 
одного з серійних проектів367. Для виконання цієї вимоги Вища Королівська 
гу бернська рада 16 липня 1779 р. надала єпархії три типові проекти368. 
Ві ро  гідно, що саме ці проекти згадано у проханні Андрія Бачинського до 
ера ра про матеріальну допомогу, в якому він у 1806 р. називає три типи 
цер ковних будов. У цьому документі єпископ просить виділити кошти 
для будівництва храмів у кожному селі, де є необхідність, але у першу 
чер гу наполягає на необхідності будівництва кам’яних церков, насамперед 
при головних дорогах369. Таке прохання саме й указує на презентаційну 
роль нової архітектури наприкінці XVIII ст. на просторах нещодавно 
канонізованої єпархії.

Надання проектів та вимога їхнього дотримання розкриває механізм 
уніфікації архітектури, водночас засвідчуючи, що уряд ставив свої вимоги 
щодо форми не тільки світських адміністративних будов, але також 
церковних. Можемо припустити, що серед нещодавно знайдених креслень 
церковних споруд є і вищезгадані проекти, надані для будівництва храмів 
Мукачівської єпархії. Зібрані проекти у папці, яка датована 1797 р.370, 
однак аналіз самих креслень дає підстави говорити, що вони були ви-
ко нані різними авторами, а також належать до різного часу. Зробивши 
порівняльний аналіз документів, маємо підстави припустити, що саме 
ці зразки стали основою для будівництва храмів на території єпархії. 

Увага до архітектури невипадкова, бо дозволяє показати, що про це си 
формування професійного мистецтва на території єпархії були при та-
ман ні усім видам мистецтва. А процес будівництва нових храмів став 
своє рідним локомотивом розвитку всього церковного мистецтва – як 
мо ну ментального, так і станкового. Започатковані у цьому часі проекти 
бу дівництва нових кам’яних церков у подальшому впливали на шляхи 
роз витку церковного мистецтва. Тому зупинимося на зразках церковних 
споруд, представлених на кресленнях із фондів ДАЗО.
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На першому листі представлено однонефну церкву з двома бічними 
апсидами-крилосами. Будова витягнута, вівтарна частина вужча за наву, 
яка у довжину має близько 7 м. Вежа, відповідно, до завершення хреста 
сягає до 13 м. Дах храму розроблено таким чином, що вівтарна частина 
є нижчою від головної нави. Два бічні крилоси значно нижчі за стіни 
храму (близько 2 м), і вони перекриті власними дахами, які прилягають 
до стіни споруди. Вежа увінчана виразним бароковим завершенням і є 
окремим об’ємом споруди. Храм прорізано півкруглими та овальними 
вікнами, а також дверми на південній стороні храму та вежі. Цікаво 
виглядають на плані сходи на вежу, які встановлено з її північного боку. 
Окремо відзначаємо, що храм має відповідний, характерний для дерев’яних 
церков, поділ, бо у західній частині будови зауважуємо перегородку, яка 
відділяє бабинець від нави. Про те, що тут передбачено перегородку, 
свідчить зображення іконостаса таким же графічним способом ( Іл. 4.1).

Храм на листі № 2 – це витягнута однонефна споруда з ледь вира-
же ними двома бічними апсидами-крилосами. З креслень плану можемо 
визначити, що будову перекрито чотирма парусними склепіннями, які 
опираються на три пари стовпів. Південний фасад характеризується єди-
ним дахом, який перекриває наву і вівтар. Бічні апсиди також перекрито 
єдиним з будовою дахом. Висота до верху даху разом з фундаментом 
становить близько 6 м, а висота вежі разом з хрестом – близько 12,5 
м. Вежа становить окремий об’єм на західній стороні храму, перекрита 
вишуканим грушоподібним об’ємом з ліхтариком та главкою. Можемо 
говорити, що саме цей проект ліг у основу більшості церков, які було 
споруджено наприкінці XVIII – початку XIX ст. Серед споруд, які були 
збудовані, близькими до представленого проекту є церкви: Успіння Пр. 
Богородиці в с. Оріховиця (Ужгородський р-н) 1815 р., Успіння Пр. Бо го-
ро диці в с. Середнє (Ужгородський р-н) 1810 р., св. Миколая в с. Руські 
Комарівці (Ужгородський р-н) 1820 р., Покрови Пр. Богородиці в с. Мирча 
(Великоберезнянський р-н) 1820 р. та ряд інших371. Можна б припустити, 
що це і є той проект першого типу, за яким, твердить В. Гад жега, мали 
спорудити храми у с. Тур’я Бистра і Тур’я Пасіка372. Загалом під цей тип 
мо же підпадати церква св. арх. Михаїла у Тур’ї Пасіці (Перечинський р-н), 
яка датується 1810 р. Проте мусимо говорити, що тут відбулася зміна пла-
ну на місці, бо вежа не виступає окремим об’ємом, а включена в корпус 
хра му. Це може говорити про той факт, що, у принципі, будуючи церкви 
за типовими проектами, громада, виходячи з власних потреб та вмінь, 
вносила певні корективи (Іл. 4.2).
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Споруда, представлена на листі № 3, досить схожа до попередньої, 
але відрізняється відсутністю бічних апсид. На плані було вказано чо-
ти ри предели іконостаса, а також три сходинки у центрі святилища, на 
яких влаштовано головний престол. Будова знаходиться під єдиним да-
хом без якихось заломів. Над навою бачимо три парусних склепіння, які 
спираються на бічні стовпи. Вежа має виражений окремий об’єм і пе ре-
кри та вишуканим грушоподібним завершенням, яке плавно переходить у 
главку з хрестом. Висота вежі у даному випадку до завершення становить 
близько 9 м, а довжина нави, яка прорізана трьома вікнами, близько 5 м. 
За свої ми формами до цього плану наближаються храми: св. Миколая у 
с. Чи надієво (Мукачівський р-н) (споруду XV ст. було помітно перебудовано 
з додаванням барокової вежі, можливо, і вівтарної частини у 1814 р.), 
свв. Петра і Павла у с. Малий Березний (Великоберезнянський р-н) 1789 р. 
Спо руди такого типу стали також популярними, однак зі включенням 
ве жі у корпус храму (Іл. 4.3).

Найвеличнішим виглядає храм, який подано на аркуші № 5. Це 
спо руда також з двома бічними апсидами-крилосами, правда, у даному 
ви падку бічні крилоси увінчано додатковими півкруглими куполами, які 
завершено хрестами. Вежа становить окремий об’єм, перекрита бароковим 
завершенням з ліхтариком та главкою. Споруду перекрито єдиним дахом 
із незначним заломом над вівтарною частиною. Цікавою ознакою даного 
храму є те, що будова увінчана трьома вежами на одній осі: західна ве-
жа, маленька – над вівтарною частиною та середня – над навою. Таке 
влаштування веж надає споруді композиції, яка нагадує динаміку об’ємів 
лемківських церков. Можемо говорити про те, що проект мав реально 
використовуватися, бо на кресленні бачимо збільшення довжини споруди. 
Однак назвати храм, який відповідає всім тим ознакам, на території 
сучасного Закарпаття не можемо. Найближче до нього може бути церква 
Преображення Господнього у м. Ужгород, споруджена 1802 р. Проте вежа 
навіть початково мала інші форми, аніж подано на проекті, найвірогідніше, 
що і центральної не було зведено. Висота вежі разом з хрестом досягала 
близько 16 м. Можна припустити, що цей проект міг лягти в основу 
спорудження даного храму. Також близькою до цього проекту можна 
вважати церкву Різдва Пр. Богородиці у с. Ярок (Ужгородський р-н) 
1802 р. Але й у цьому випадку центральної вежі не було, як і залому над 
вівтарною частиною (Іл. 4.4).

Особливий інтерес викликає креслення храму на аркуші № 6. 
У да  но му випадку бачимо принципи перебудови старих готичних споруд. 
Тут до споруди з виразними контрфорсами передбачено добудову вежі 
з ба  ро ко вим завершенням, де плавна куляста форма переходить у ліхтарик 
та увінчується главкою та хрестом. Увінчання трираменним хрестом вка-
зує на той факт, що споруду мали перебудувати для потреб саме греко-
католицької церкви. Що, у свою чергу, може свідчити про максимальне 
сприяння держави потребам церкви на Закарпатті. А разом з тим це 
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говорить про вихід широких мас українського населення на історичну 
арену, які прагнули задоволення своїх релігійних потреб. Цікавим фактом 
є те, що з усіх переглянутих веж саме цей тип став найбільш популярним 
на Закарпатті (Іл. 4.5).

Проект, поданий на аркуші № 7, представляє споруду, яка складається 
з трьох частин: вежі, нави та вівтаря. Будова знаходиться під єдиним дахом, 
у декорі помітні ознаки наростання стилістики класицизму. Зокрема, вежу 
перекрито півкруглим завершенням, яке увінчано ліхтариком з главкою, 
декорованою фронтонами. На плані чітко розписано частини храму 
таким чином: 1 – вхід, 2 – сходи (які у даному випадку влаштовано 
у са мій вежі), 3 – корпус (нава), 4 – вікно, 5 – святилище, 6 – вівтар, 
7 – про філь і внутрішній вигляд споруди, 8 – фасад. Унизу аркуша є напис, 
який приблизно можемо розібрати таким чином – Iosep Mratsek (Йосип 
Мра цек?), що може вказувати на автора креслення, хоча підписаний він 
як майстер-муляр. Форма вежі у даного храму має певні ознаки, які її 
наближають до форми завершення монастирської церкви св. арх. Михаїла 
с. Імстичево (Іршавський р-н) 1798 р. (Іл. 4.6).

У цій споруді спостерігаємо наростання ознак, притаманних кла-
си цизму. Зокрема зауважуємо спрощення форм завершення вежі, появу 
шпилю у формі, яка має ознаки, близькі до форми обеліска, використання 
фрон тона та гірлянди. Будова чітка і позбавлена навіть виразних ар хі тек-
тур них оздоб, зокрема фасад розчленовано тільки простими пілястрами. 

Цікавою інтерпретацією попередніх будов є церква, подана на ар-
ку ші № 8. Будова відрізняється від попередніх помітним спрощенням 
форм та певними змінами у самій композиції. До таких нововведень на-
ле жить включення вежі у сам корпус споруди храму. Цей момент дуже 
ці кавий, бо у подальшому більшість храмів бачимо з використанням саме 
цього принципу будівництва. Іншою ознакою цієї будови є апсида, яка у 
даному випадку не півкругла, а зрізана, як це було притаманно для де-
ре в’яних храмів. Окрім того, особливістю цього проекту можна вважати 
де тальну розробку стропил перекриття даху споруди. Зважаючи на те, 
що на кресленні не подано склепіння, можна припустити, що будову пе-
ред бачалося перекривати дерев’яною стелею. Про спрощення типового 
про екту може говорити і той факт, що вікна даної споруди передбачено 
ви конувати прямокутними, уникаючи арочного склепіння (Іл. 4.7).

До групи проектів невеликих храмів належить також креслення, по-
да не на аркуші № 9. Ця будова характеризується тим, що має дві бічні ап-
си ди-крилоси, а також вежу, включену у корпус будови. Збережений план 
є одним із зразків триконхової будови. Цікавим у споруді є виконання 
трьох порталів на західному фасаді, що не зустрічається серед зведених 
закарпатських церков (Іл. 4.8).

На листі № 10 маємо зображення храму з двома апсидами-крилосами. 
Будова також однонефна, де неф перекрито трьома парусними склепіннями. 
Вежа перекрита бароковим грушовидним завершенням з ліхтариком та 
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главкою. Бічні апсиди перекрито власними конічними дашками, які ув’я-
за ні з головним дахом. Разом з тим можемо зауважити зростання декору 
при оздобленні фасаду, зокрема бачимо вишукано декоровані лиштви 
вікон. Будова відзначається добрими пропорціями (Іл. 4.9).

На листі під № 11 проект характеризується тим, що дві бічні апсиди-
крилоси виділено в окремий архітектурний об’єм і перекрито окремим 
дахом з бароковою главкою. Споруда отримала значну кількість завершень. 
Виглядає таким чином, що на даху знаходилися три вежі: головна західна, 
маленька над вівтарем та центральна, до яких додавалися ще дві на кри-
ло сах. Подібного храму також не зустрічаємо серед збудованих церков 
Закарпаття (Іл. 4.10).

Серед усіх представлених проектів особливо примітивним виглядає 
проект на аркуші №4. Тут подано однонефну будову з окремою вежею 
та вівтарною частиною. Правда, три вежі, які розташовано по головній 
осі споруди, нагадують композицію дерев’яних закарпатських церков. 
Однак можемо говорити про невдалі форми і пропорції малюнка. Це 
може вказувати на виконання цього проекту людиною, що зналася на 
будівництві, однак не мала належної професійної освіти архітектора.

Таким чином, серед даних проектів зустрічаємо, скоріш за все, 
різ ночасові, але принаймні проекти на аркушах № 2, №3 та № 10 на-
ле жать одному автору, експлікація на німецькій мові до одного з них 
мо же говорити про те, що тут маємо справу з двома із трьох, наданих 
ві денською архітектурною канцелярією, проектів. Окрім цих, виконаних 
на високому професійному рівні, бачимо проекти значно слабші, можемо 
при пустити, що тут маємо справу з місцевими інтерпретаціями наданих 
проектів. Про те, що проекти лягали тільки в основу будівництва, свід-
чать храми, які на початку ХІХ ст. з’явилися по всій території єпархії. 
Звісно, маємо інформацію і про проекти, які виконувалися конкретно 
під певне будівництво, наприклад, церква у с. Кенезло (Угорщина)373. 
Про ект передбачав спорудження двох веж на західному фасаді, а церква 
на сьогодні виглядає, як і інші типові храми з однією вежею. Хоча існує 
ін формація, що споруду було закладено 1793 р.374 (Іл. 4.11).

Разом з типовими архітектурними проектами розроблялися уні-
фі ковані принципи оздоблення церковних споруд. Таким прикладом 
мо жуть бути проекти, розроблені спеціально для греко-католицьких 
цер ков у 1799 р. колегіальним підархітектором Лоренцом Ландером375. 
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Цікаво відзначити, що до професійних художників звертаються також 
для розробки церковного начиння. Зокрема, поряд з проектами споруд 
було знайдено проекти чаші та вишуканої ложечки376. На вершині руч ки 
ложечки зображено «Розп’яття», а на самій ручці напис «DEUS, pretk ter, 
MEUS». Орнаментика цього виробу побудована на принципі ви ко рис тан ня 
пластичних можливостей акантового листочка. Чаша вишуканої фор ми, 
орнамент якої побудований на основі рокайлевого завитка з ви ко рис-
тан ням реалістичних листочків. Напис на кресленні вказує, що чашу 
пе ред бачалося виконати із золота377. Форма даного виробу могла лягти в 
основу створення чаші владики Андрія Бачинського (Іл. 4.12; 4.13).

Представлені проекти засвідчують велику увагу держави та церковного 
проводу до процесів будівництва та оздоблення церков. Ці проекти стали 
не тільки основою для спорудження мурованих церков, але позначилися 
також на виникненні останнього за часом стилю дерев’яного церковного 
будівництва на Закарпатті – барокового. Серед найдавніших храмів цього 
типу можемо згадати церкву Св. Духа у с. Гукливому Воловецького р-ну, 
церкву Різдва Пр. Богородиці у с. Пилипець Міжгірського р-ну, церкву 
св. Анни у с. Буківцьова Великоберезнянського р-ну, церкву св. Миколая 
у с. Ізки Міжгірського р-ну. Час спорудження та архітектурні особливості 
цих дерев’яних церков свідчать, що в основу їхнього будівництва було 
покладено типові проекти, запропоновані урядом єпархії (Іл. 4.14; 4.15; 
4.16).

З огляду на вищесказане, зауважуємо зміну політики Австрійської 
імперії у ставленні до церкви східного обряду. Серед можливих причин 
такої переміни могла стати нова політична ситуація на сході імперії – 
занепад Польського королівства, який пробудив цікавість до його тери-
то рій з боку Прусії, Російської та Австрійської імперій, що привело до 
першого поділу Польщі у 1772 р. Намагаючись знайти прихильність се-
ред українського населення, імператриця у міру можливостей починає 
економічно підтримувати єпископа А. Бачинського, якого було номіновано 
таємним радником її величності цісарсько-королівського стану378. Разом з 
тим можемо говорити, що зростання кількості руського населення у межах 
Дунайської імперії, а також активізація широких мас у суспільному житті 
змушували уряд більш уважно ставитися до потреб населення північно-
східної частини Угорського королівства, східної Галичини та Буковини. 
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Для втілення наданих проектів, як і розвитку церковного мистецтва 
загалом, важливим питанням стало залучення коштів. З огляду на це, 
особливу роль відіграли договори, підписані між державною владою і 
єпископатом, що відомі як «Контракти Бачинського – Фестетича»379. За 
цими угодами, держава брала на себе обов’язки надавати матеріальну 
допомогу в будівництві та облаштуванні храмів Мукачівської єпархії. 
Договір між представником уряду графом Павлом Фестетичем (1729 – 
1782) та єпископом Андрієм Бачинським по Марамороській жупі було 
підписано 24 лютого 1778 р., а по Ужанській – 19 липня 1779 р.380 

У до говорі по Марамороській жупі зазначається необхідність будівництва 
в коронних містах Тячів та Сигіт (зараз Мараморош-Сіґет, Румунія) но-
вих церков з твердого матеріалу замість дерев’яних. Для них урядом 
ви ді лялося по 600 срібних. Окрім цього, було надано кожній парохії в 
жу пі Мараморош по 100 срібних для внутрішнього оздоблення храмів381. 
За галом у цьому часі в жупі Мараморош нараховувалося 133 материнські 
па рохії382, які, у відповідності до договору, мали отримати 13300 срібних. 
Ці кошти виділялися як на облаштування інтер’єрів, так і на закупівлю 
не обхідного церковного обладнання до вже існуючих храмів383. Якщо бра ти 
до уваги грошову систему Австрійської імперії другої половини XVIII ст., 
то головною срібною монетою, яка була в обігу, був гульден (містив 11,693 г 
чистого срібла). На ту пору це досить значні кошти, які, як бачимо, дали 
доб рий поштовх у розвитку церковного будівництва та малярства.

Підтвердженням значення договорів у розвитку церковного мис-
тецт ва можуть свідчити, наприклад, збережені дерев’яні храми на За-
кар патті. Серед 27 верховинських церков колишньої жупи Мараморош, 
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зареєстрованих у ілюстрованому довіднику-каталозі пам’яток архітектури 
від 1985 року384, 16 храмів датуються 1780 – 1830 рр., а серед існуючих 
нині цер ков Мукачівської єпархії тільки на території Закарпатської області 
нараховується понад 60 споруд, що належать безпосередньо до періоду 
єпис копа А. Бачинського. Як свідчать факти, найактивніше нові однонавні 
храми будувалися з 1778 по 1850 рр.385, що припадає на період після під-
пи сан ня договорів. Важливо також відзначити, що окрім виділення коштів 
у відповідності до зазначених договорів з дозволу ерара (керуючого дер-
жав ними маєтками) виділялося дерево для церковного будівництва – як 
храмів, так і парохіальних будинків. Виділення дерева було важливим 
для розбудови церкви у Верховинських районах, бо дозволяло досить 
де шево, використовуючи місцевих майстрів, зводити храмові споруди. 
Це допомагає зрозуміти активізацію будівництва дерев’яних церков на 
Вер ховині, а також велику кількість перебудов дерев’яних храмів у другій 
по ловині XVIII ст.

Така активізація розбудови церкви спостерігається і на території 
су часної Східної Словаччини. Навіть поверхневий погляд дає підстави 
за рахувати принаймні 10 церков грецького обряду з тридцять одної 
збереженої де ре в’яної церкви до часу А. Бачинського. Серед них можна 
згадати церкви Успіння Пр. Богородиці в с. Гінківці (кінець XVIII cт.), арх. 
Михаїла в с. Прикра (збудована в 1777 р.), св. Миколая у с. Збой (1775 р.) 
Цією до бою датуються також іконостаси у церквах св. Василія Великого 
(ІІ пол. XVIII ст.) у Грабовій Розтоці, Покрови Пресвятої Богородиці в 
с. Ялинки, св. Василія Великого в с. Кальна Розтока (ІІ пол. XVIII ст., 
на іко ні Христа дата 1773), Покрови Пресвятої Богородиці в с. Кореївці 
(ІІ пол. XVIII ст.), св. Миколая в с. Кожухівці (ІІ пол. XVIII ст. та розписи 
1785), Покрови Пресвятої Богородиці в с. Мироля (1770), іконостас з 
кінця сто ліття церкви св. Параскеви с. Потоки (1773 р.)386. Схожий процес 
спостерігається і на території сучасної Угорщини, де близько 14 храмів 
мають відношення до доби єпископа Андрія Бачинського387. Також до 
цього часу належать іконостаси в Марія-Повчі, Гайдудорозі, Араньошопаті, 
Болшо, Нірпарасні, Абоді, Бошко, Токаю, Бодроґкерестурі. Поряд з ними 
необхідно назвати ряд іконостасів, що постали під значним впливом 
аналогів доби Бачинського, наприклад іконостаси в Кенезло та Нірдюлаї, 
які датуються уже першою половиною ХІХ ст. 

Ця тенденція спостерігається також у церковному різьбленні та 
живописі сучасної Закарпатської обл., підтвердженням чому є довершений 
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з художнього боку ряд іконостасів, зокрема в Хрестовоздвиженському 
соборі м. Ужгород (1779) (Іл. 4.17), церкві св. арх. Михаїла у с. Тисобикень 
(1783) (Іл. 4.18) Виноградівського району, церкві Зішестя Святого Духа в 
с. Гукливий (1784) (Іл. 4.19; 4.20) Воловецького району, церкві Преображення 
Господнього в с. Підплеша (1785) Тячівського району, церкві Покрови 
Пре святої Богородиці в с. Невицьке (1798) (Іл. 4.21) Ужгородського ра-
йо ну. Залишки різьблення дозволяють говорити, що такий же іконостас 
зна ходився у церкві Різдва Пр. Богородиці с. Дравці (зараз частина 
Уж го рода), церкві Введення Пр. Богородиці с. Буковець (1808) (Іл. 4.23) 
Міжгірського р-ну. 

Про активізацію діяльності з оздоблення храмів живописом можемо 
го ворити також на підставі тогочасних записів. Зокрема, маємо інформацію 
1801 р. про церкву Різдва Пр. Богородиці (1750) у с. Ділове, у відповідності 
до запису «Требушани малюють церкву дерев’яну, нікими роками переже 
от ерара создану содійствієм вірників»388. Ще одним свідченням таких 
змін у розвитку церковного мистецтва є інформація, пов’язана з церквою 
св. Ми ко лая 1813 р. с. Теребля, Тячівський р-н, де говориться, що церк ва 
у Тереблі у 1801 р. стала замалою для громади, тому пропонується її «із 
пе реди побольшити і збудувати с звоницею, із твердого матеріала созданоі 
от Стефана Корсинського389, маляра, як добродітеля с содєйствієм народа. 
Проект і буджет предлагаються ерару»390. Подібну інформацію отримуємо 
і з Гукливського літопису, згідно з яким Франц Пеєр виконав живопис 
за 360 золотих вонашів391. Як ці кошти співвідносяться з згаданими у до-
го ворі «Бачинського – Фестетича» срібними, зараз сказати важко. Але ця 
ін формація підтверджує нашу думку про матеріальну підтримку приходів, 
що і дозволяло активізувати художні роботи у храмах єпархії. 

Цікавою з цього приводу є карта 1794 р. с. Гукливий, яка зображає 
не тільки існуючі храми у самому селі, але на ній позначе від по від не 
міс це для будівництва нового храму392. З чого бачимо нама гання збу  ду-
вати хра ми у найбільш зручних для населення місцях (Іл. 4.32). До цього 
ж ча су належать і проекти іконостасів, які про понувалися для єпархії 
художниками. Се ред особливо цікавих до ку мен тів є договір 1798 р. 
між ужгородським скульп то ром Йоаном Майоргоффером (Ioanne Ma-
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jorhoffer)393 і церковною громадою Великих Капушан (Східна Словаччина) 
про виконання іконостаса (Іл. 4.33). До цього ж часу належить проект 
іко ностаса для церкви в То каю (Іл. 4.34; 4.35), який ви конав Стефан 
Коллай 1791 р.394, та проект іконостаса для хра му Уж го родської семінарії, 
виконаний Християном Ферлангом у 1803 р.395 Най ві ро гідніше, що 
останній планувався для Ужгородської пів цев чи тель ської семінарії, яку 
було споруджено 1793 р.396 (Іл. 4.36). До цієї групи проектів слід зарахувати 
креслення 1781 р. (Іл. 4.37; 4.38).

Попри те, що значна кількість іконостасів була створена в останній 
третині XVIII ст., вони помітно різняться манерою різьблення, структурою 
та особливостями живопису. Аналізуючи їхні декор та форму, можемо 
дійти висновку про існування принаймні трьох стилістичних напрямів 
наприкінці XVIII ст. Перший тип характеризується відсутністю вираже -
ної архітектоніки та використанням декоративних принципів ро ко ко, що 
доживав останні роки в Австрії. Іконостаси цього типу не мають ви ра-
женої архітектоніки і скоріше нагадують пишні ширми. Для фланкування 
іко нопису тут найчастіше використано декоративні консолі, а для до сяг-
нення легкості широко застосовувався трильяж. У добу єпископа А. Ба-
чинського рококова естетика у різьбленні стала досить популярною, про 
що свідчить її використання не тільки у таких великих центрах, як Уж-
город, але й на Верховині, наприклад, іконостас 1811 р. в церкві св. Петра 
і Павла села Нижні Ворота Воловецького району. Тут широко ви ко рис-
то вувалися рокайлеві завитки у поєднанні з реалістичними квітами та 
пло дами, живопис виконав художник Теодор Волосиновський, про що 
свід чить напис на іконі, яка зображає Мойсея зі скрижалями (Іл. 4.23; 4.24).

Іншу групу становлять іконостаси, яким притаманна виразна ар хі-
тек тоніка, з використанням глибоких рам для ікон та фланкуючих спі-
ра  левидних колон, що скоріше є притаманним для барокової естетики. 
Се ред таких зразків можна згадати іконостаси 1777 р. з церкви св. арх. 
Ми хаїла с. Шелестова Мукачівського району (Іл. 4.29; 4.30; 4.31) та фраг-
мент старого різьб лен ня й іконопису у церкві Різдва Пр. Богородиці у 
с. Рос вигово (зараз частина м. Мукачево), іконостас 1758 р. ц. свв. Пет ра 
і Павла у с. Туриця Перечинського р-ну (Іл. 4.26), а так ож іконостас 
1784 р. з церкви Св. Духа с. Гук ли вий Воловецького ра йо ну (Іл. 4.19). 
В Угорщині цього типу іконостас бачимо в церкві св. Миколая Чудотворця 
с. Нірпарасня, куди його на початку ХХ ст. було перевезено з території 
сучасного Закарпаття. Порівнюючи, наприклад, манеру різьблення 



185

колон, що фланкують ікони намісного ряду в іконостасі з Гукливого і 
Нірпарасні, зауважуємо надзвичайно багато спільного, незважаючи на 
помітну різницю в іконописі.

Для останньої групи іконостасів характерною є дещо спрощена 
і схе ма ти зована манера різьблення та послаблена архітектоніка порівняно 
з по передньою групою, в чому можемо вбачати роботу народних майстрів. 
Серед таких можна згадати іконостаси в церкві свв. Петра і Пав ла 
у с. Су хий, церкві Введення Пр. Богородиці до Храму с. Буковець (Іл. 4.23) 
та у церкві Різдва Пр. Богородиці у с. Пилипець, церкві св. Миколая 
Чудотворця в с. Ізки (Іл. 4.27; 4.28) Міжгірського району. Різьб лення цієї 
групи має архаїзуючі ознаки і наближає ці пам’ятки до зразків різьб-
лен  ня середини століття як безпосередньо на Закарпатті (с. Со кирниця, 
Хустський р-н, 1748), так і до різьблення інших українських земель, на-
приклад, Лемківщини (іконостас церкви с. Млин Ярославського повіту 
Польщі, церква 1740 р.).

Розглянувши вищеназвані типи іконостасів397, можемо виділити 
принаймні дві художні тенденції: іконостаси, форми, декор та живопис 
яких позначені рисами традицій попередньої епохи і тісно пов’язані 
з творами на суміжних галицьких територіях, та іконостаси, які не-
суть на собі виразний відбиток елітарної естетики (ознаки бароко та 
рококо) і манеру професійних цехових майстрів. Це дає нам підстави 
припустити, що іконостаси, позначені професійним виконанням у стилі 
рококо, належать художникам, яких можемо назвати «німецькими»398, 
а іко ностаси з бароковими та архаїзуючими ознаками, що здебільшого 
зна ходяться у бідніших поселеннях Верховини, можемо зараховувати 
до «галицьких». Цікаво, що рококовий іконостас у с. Нижні Ворота, 
зважаючи на особливі (рококові) художні форми, старше покоління 
називало «вароським», що свідчить про розуміння населенням різниці 
між традиційними мистецькими творами і творами, які поставали під 
впливом аристократичної естетики.

Нові естетичні орієнтири приносили переважно запрошені митці, які 
наприкінці століття досить активно працювали у храмах єпархії. Знач ною 
мірою цьому сприяло зростання освіти серед духовенства, яке, за своївши 
художні форми у центрах навчання, хотіло його бачити й у себе у храмах. 
Серед таких, запрошених з чіткою метою – створити ви сокоякісний 
іконостас у новому кафедральному соборі в Ужгороді, мо жемо згадати 
різьбяра Франциска Феха (Тека). Іконостас для храму було виконано у 
1779 р. і він характеризується вираженою естетикою ав стрій ського рококо. 
Твір мав викликати захоплення серед населення, бо майстра запросили 
до м. Хуст 1801 р. для виконання іконостаса до церкви Воздвиження 
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Хреста Господнього (1747 р.) Згодом під впливом цього митця на території 
Мукачівської єпархії з’явиться цілий ряд повторів, наприклад у церкві 
Святої Трійці с. Коритняни Ужгородського району (1799 р. ) та в церкві 
Вознесіння Господнього с. Кенезло (Угорщина, 1830 р.). До цієї групи 
потрапляє і проект 1798 р., запропонований ужгородським різьбярем 
Йоаном Майоргоффером для церкви у Великих Капушанах (Іл. 4.33). 
Серед запрошених митців можемо також згадати Йогана Феха (вірогідно, 
брата Франциска), який виконував амвон та єпископську кафедру для 
кафедрального собору в Ужгороді, Матіаса де Білге, Андрія Тртіну, що 
працювали над монументальним живописом у кафедральному соборі. 

До запрошених художників можемо зарахувати і згаданого у 1784 р. як 
німця за походженням маляра Франца Пeєра399. Останньому приписується 
виконання розписів (іконопис) для Гукливської церкви. Іконопис органічно 
поєднаний з іконостасним різьбленням, яке має ознаки, близькі до 
шелестівського іконостаса, особливо манерою різьблення намісного ряду. 
Вірогідно, що німцем за походженням був і художник, який працював 
у 1828 р. над живописом у святилищі церкви св. Миколая Чудотворця 
с. Данилово Хустського р-ну – Йосип Корнмаєр400. При огляді святилища на 
західній його частині угадувалися риси композиції «Жертвоприношення» 
(вірогідно, Ноя). На жаль, після останніх реставраційних робіт 2011 р. 
живопис цього художника у храмі було знищено. Очевидно, що до 
запрошених можемо зараховувати і Теодора Волосиновського, який 
найвірогідніше походив з Галичини. З цього можемо зробити висновок, 
що дотримувалися нових вимог в образотворчому мистецтві на Закарпатті 
переважно запрошені художники.

Разом з тим маємо також підстави говорити, що ці митці мусили 
дотримуватися певної програми. Зокрема Франциск Фех, вправно 
ви ко ристовуючи декоративні властивості рококо, зберігає звичайне 
розташування горизонтальних ярусів, що було характерно для традиційних 
іконостасів XVII чи початку XVIII ст. Це вказує на необхідність майстра 
дотримуватись місцевої традиції навіть у часі впровадження нових 
художніх форм у церковному мистецтві Закарпаття. Адже, наприклад, 
навіть давніший рококовий іконостас у соборі св. Юра у Львові абсолютно 
втратив цю поярусну форму, перетворившись на відкриту ажурну 
перегородку, відкриваючи простір вівтаря на зразок латинських храмів. 
І це з тим, що зазначений іконостас було створено значно раніше – 1768 р. 
Себастьяном Фесінгером, яскравим представником рококового мистецтва 
у Львові401. 
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Подібні ознаки впливу місцевої руської традиції зауважуємо і у твор-
чості Франца Пеєра, який поряд з поєднанням принципів єв ро пейського 
ілю зорного та емоційного живопису з традиційним для краю позолоченим 
декоративним тлом у цокольній частині іконостаса виконує досить рід-
кіс ну композицію для Закарпаття – «Хрещення св. Володимиром Русі». 
Це дає підстави припустити, що єпископ (поряд з вимогами збереження 
обряду та мови) ставить певні вимоги і перед запрошеними іноземними 
митцями щодо збереження особливостей облаштування храму греко-
русь кого обряду. Припущення, що художники були обумовлені певною 
прог рамою, підтверджується увагою А. Бачинського до будівництва та 
художнього оздоблення храмів, які бачимо, наприклад, у циркулярі від 
12 березня 1803 р., де говориться, що парохам було уже повідомлено про 
недопустимість виконання будь-якої роботи в храмі без попереднього 
по годження з єпископом. Про те, що священики не завжди виконували 
ви моги владики, свідчить його гостра заборона парохам укладати будь-
які угоди з митцями без письмової згоди на те єпископа402. 

Зростання динаміки храмового будівництва сприяло не тільки роботі 
запрошених майстрів, які працювали на території Мукачівської єпархії,  
але також появі власних майстрів, які пра цювали, дотримуючись нових 
естетичних принципів. Серед них слід зга дати чудових різьбярів Георгія 
Плебановича та Мартина Духновича. Ос танній в 1798 р. виконав різьблення 
іконостаса й престолу до церкви По крови Пр. Богородиці в с. Невицьке 
Ужгородського р-ну (Іл. 4.21), про що свід чить напис на таблиці, прибитій 
зі зворотного боку іконостаса. У 1788 р. цей майстер виконав іконостас 
для Корумлянської церкви, а до цього ним було створено іконостаси 
в Тополі, Гажині та Кальнику, де різьбяр і скінчив своє життя403. Разом 
з цим майстром у Невицькому працював ви со коякісний художник Ти мо-
фій Кугаровський. Його живопис, який добре зберігся на іконостасі храму 
с. Невицьке, відзначається делікатністю лисирування, глибиною колориту, 
досить широким використанням де ко ра тивних деталей та вишуканістю 
рисунка і пропорцій. Цей художник певний час працював на території 
Закарпаття, бо наступна його відома робота датується 1809 р. і була ви-
ко нана для церкви Різдва Пр. Богородиці с. Зарічево Перечинського р-ну. 
На сьогодні тут втрачено увесь живопис, залишилося тільки чудової 
роботи Мартина Духновича різьблення. 

Це дає підстави говорити, що активна позиція церкви у розвитку 
мис тецтва зумовила своєрідний сплеск церковного мистецтва. Наприкінці 
XVIII ст. у храмовому просторі ще присутнє народне та напівпрофесійне 
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малярство, поряд з яким все частіше заявляють про себе твори, виконані 
про фесійними цеховими майстрами та художниками, які освоїли ака-
де мічну манеру малярства. Саме останній – академічний живопис – у 
по дальшому стає тим ідеалом, до якого прагнуть дорівнятися не тільки 
про фесійні майстри, але і самоуки.

Серед живопису іконостасів закарпатської долини, які належать до 
цього часу, великий інтерес викликає різьблення та живопис, збережений 
у церкві св. арх. Михаїла у с. Тисобикень Виноградівського району. Особ-
ли вий інтерес викликає сам живопис, манера письма якого дає підстави 
по в’язувати його з художником зі сходу. На жаль, ця пам’ятка на сьогодні 
май же не потрапила у коло дослідження мистецтвознавства. Звісно, іко-
но стас згадується у праці М. Сирохмана404, але це тільки констатація 
самого явища, без особливого художнього аналізу твору. Дана пам’ятка 
потребує уважного обстеження, бо, на жаль, тут помітні втручання 
ужгородського реставратора, які важко назвати науково обґрунтованими. 
Ці реновації двох намісних образів зробили їх дисонуючими до іншого 
живопису (Іл. 4.18).

Іконостас церкви св. архістратига Михаїла має традиційні п’ять 
яру сів, структура яких зазнала деяких змін, що можна зауважити при 
ві зуальному обстеженні. Це може говорити про пізніші втручання у 
його форму або переустановлення. Разом із тим можемо твердити, що 
іконостас не є перенесеним з іншої споруди, а готувався саме до цієї 
церкви. Свідченням цьому можуть бути дві бічні ікони апостольського 
ряду, зменшені за розмірами, щоб вміститися у простір нави. Апос-
тольський ярус якраз знаходиться на тій висоті, де зруб починає пере хо-
ди ти у півциркульне склепіння, і тому виникла необхідність зменшувати 
два крайні зображення. Однак постає питання щодо пророчих образів, 
які сьогодні укладено дуже довільно і вони так і не вмістилися в один 
ряд. Значні втручання видно на місці переходу намісного ярусу до 
праз никового. Можна припустити, що були у храмі якісь перебудови, 
які зумовили втручання також і до структури іконостаса. На сьогодні 
мо жемо говорити, що храм зазнав ґрунтовної перебудови, бо вівтарну 
час тину було значно збільшено, про що свідчать вертикальні бруси, які 
з’єд нують зруб нави і вівтаря.

Ще одним підтвердженням автентичності іконостаса є напис, який 
ви конано під зображенням ікони св. арх. Михаїла. У перекладі на сучасну 
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українську він звучить: «Року Божого 1783, місяця листопада, 7 дня. Цей 
храм архістратига Михаїла прикрашено іконами святих за чином східної 
церкви. При священному ієрею Михайлові Вівсянику, кураторові Бия (?) 
Данкові». Датування іконостаса дозволяє говорити про те, що його бу ло 
створено безпосередньо для церкви у селі Тисобикень, яка була спо-
руджена упродовж 1770 – 1775 рр.405. Можемо припустити, що невелика 
громада не могла зразу після будівництва розпочати створення іконостаса 
(Іл. 4.47).

Напис свідчить, що іконопис створено саме для церкви св. архангела 
Михаїла (це саме присвята сучасної церкви, як, до речі, і попередньої, що 
згадується у візитаційних протоколах 1751 р. єпископа Михайла-Мануїла 
Ольшавського). Великий інтерес викликає запис імені священика, при 
якому було встановлено іконостас, що дозволяє припустити фінансову 
підтримку ієреєм цього проекту, адже це нерідко траплялося у тому часі. 
На подібну думку наштовхує присвята церкви архістратигу Михаїлу, що 
можна сприймати як жертвування ієреєм Михайлом іконостаса своєму 
небесному покровителю. Подібні речі відомі на Закарпатті, зокрема 
підтримка священиком Никором живопису в церкві св. Миколая Чу до-
твор ця у с. Середнє Водяне Рахівського району406.

Іконостас завершено, як свідчить напис, до 7 листопада 1783 року, 
тоб то за два тижні до свята архангела Михаїла, коли, вірогідно, і було 
його освячено. Отже, маємо багато підстав говорити про те, що цей 
іконостас ви конувався саме для церкви св. архістратига Михаїла у селі 
Тисобикень. Дає підстави датувати іконостас кінцем XVIII ст. структура 
та його форма, а також на це вказують мотиви різьблення, зокрема декор 
кон со лей, який характеризується намаганням дотримуватися реалістичних 
прин ципів моделювання з використанням грона винограду та троянди. 
Таке наростання реалістичних ознак на території Закарпаття притаманне 
са ме різьбленню кінця XVIII ст. Таким чином, форма декору та принципи 
виконання живопису дозволяють говорити, що всі ознаки цього іконостаса 
відповідають його датуванню. 

Разом з тим, характеризуючи живопис, можемо звернути увагу на до-
сить помітний вплив європейського чуттєвого мистецтва. На жаль, останні 
реставраційні втручання призвели до втрати оригінального вигляду двох 
намісних ікон – Богородиці Одигітрії та Христа Учителя. Тому ана лі зу вати 
можемо тільки той живопис, який не зазнав реставраційних втру чань. 
Із намісних ікон пер вісний вигляд зберігають зображення св. ар хан гела 
Михаїла та св. Ми колая Чудотворця (Іл. 4.39). Особ ливо вишуканим 

 
 



190

за формою і манерою письма є зображення св. ар хангела Михаїла. 
У манері малювання помітні виразні ознаки ба ро ко вого малярства, що 
простежується як у самій іконографії, так і у зростанні ролі кольору. 
Обличчя архангела художник моделює ду же м’яко, демонструючи чудове 
відчуття рисунка. Виразно та вправно модельовано очі, ніс та губи. 
Художник, найвірогідніше, мав досить хорошу фахову підготовку, на що 
вказує, наприклад, холодна кольорова гама на чолі і помітне потепління 
і почервоніння нижньої частини – щоки, част ково вилиці, підборіддя. 
Характерне обличчя з виразним носом та посмішкою сповнено життям 
та емоціями. Ангел одягнутий у панцир та червоний плащ. Якщо лик 
виконано легкими лисуваннями, то крила мо дельовано масивними білими 
мазками. У правій руці ангел тримає меч, а у лівій – хрест. Цікаво, 
що художник, дотримуючись моделювання складок плаща по формі 
правої руки, зовсім довільно його трактує за спиною ангела, де плащ 
перетворюється у червону легку пляму (Т. 4.4).

Інший збережений образ – це ікона св. Миколая Чудотворця, виконана 
у тій же манері. Однак, коли подивимося на спосіб моделювання форми 
у тіньовій партії, то маємо всі підстави говорити про одного майстра. 
Особ ливу вправність художника бачимо при моделюванні волосся. Форма 
виконується завдяки легким вправним мазкам, якими намічено ритми ло-
конів. На голові у св. Миколая червона митра, а на плечах бачимо синій 
фелон, який пишно декорований золотими трояндами – данина тогочасній 
естетиці. Ікона дещо у гіршому стані, аніж попередня, у багатьох місцях 
видно червоточини, що виходять на поверхню.

Усі зображення художник виконав на левкасі, який тонким шаром 
був нанесений на дошку. Ця технологія виявилася не дуже стійкою, через 
що на сьогодні помітно багато лущень левкасної поверхні іконопису. 
Особливо це помітно на зображеннях, які розташовані у цокольному 
ярусі, де волога значно більше діє на розпис.

Первісні зображення цокольного ярусу збереглися лише під двома 
крайніми іконами. Зокрема під іконою св. Миколая Чудотворця зображено 
святого Миколая у єпископських шатах, який лежить на палубі. Фігура 
святого займає увесь простір човна, а навколо виконано своєрідний пейзаж 
з виглядом на порт з кількома кораблями. Це дає нам підставу говорити, 
що у даному випадку маємо інтерпретацію композиції «Перенесення 
мощей св. Миколая з міста Мири Лікійські до міста Барі». Важливо 
відзначити, що наприкінці XVIII ст. така композиція є досить поширеною 
у храмах Закарпаття, про що свідчать збережені композиції у церквах 
Данилова Хустського р-ну, Прислопа Міжгірського р-ну, Чорноголови та 
Сухого Великоберезнянського р-ну.

Поширення цієї теми можемо пов’язати з особливим її значенням 
для тогочасних церковних громад греко-руського обряду. Можливо, тут 
вкладався символ духовної єдності між церквами Сходу і Заходу. Що таке 
твердження має певні підстави, свідчить книга «Палінодія» 1621 р. Захарії 
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Копистенського407, де він говорить, що мощі св. Миколая потрапили на 
За хід тільки тому, що на цій території довгий час жили християни східної 
тра диції, які були підпорядковані Константинопольському патріарху. Адже 
в умовах протистояння між православними та католиками важко було 
пояснити легенду, за якою сам святий приснився мешканцям міста Барі, 
щоб вони виконали волю Божу і забрали його мощі з місця, яке через 
війни у Туреччині опустіло. У випадку з церквами грецького обряду на 
За карпатті така воля захисника православ’я потрапити на Захід могла 
сприй матися як доказ власної правоти. Таким чином, зображення у цо-
коль ній частині «Перенесення мощей» може говорити про підкреслення у 
греко-католицькій церкві особливого ставлення до єдності при збереженні 
різності. З протилежного боку під намісною іконою виконано вищена-
ведений напис. 

Зображення апостолів та пророків виконував той же художник, що 
і намісні ікони. Фігури апостолів щільно вписані у поле дошки (Іл. 4.40; 
4.41). Во ни дещо важкуваті з великими ступнями та головами. Написів 
на іко нах немає, але кожна фігура отримала атрибути, за якими можемо 
іден тифікувати апостолів. Так, св. Фома тримає у руках спис, від якого 
за ги нув, його зображення менших розмірів, бо розраховане на вміщення 
на краю апостольського ряду іконостаса. Св. Варфоломій зображений 
з ножем у руках, св. Петро – з ключами, св. Павло – з мечем, св. Іван 
Бо гослов – з чашею та змією. Цікаво, що цю іконографію зустрічаємо 
найдавніше на Заході у Ель Греко, правда, у XVIII ст. такі ж іконографічні 
схеми відомі й на Волині, що вказує на поширення певних ідей та форм, 
притаманних західноєвропейській іконографії, не тільки на Закарпаття, 
але і на інші території України. Композиції празникового ряду виконано 
у легкій живописній манері. Художник робить досить легкий кольоровий 
підмальовок, створюючи сюжетну композицію, яка за взірець використовує 
західноєвропейське малярство. Наприклад композиція «Хрещення Гос под-
нє» (Іл. 4.45) скоріше нагадує роботи Альбані чи Гвідо Рені, аніж попередню 
грець ку іконографію. Хоча окремі елементи іконографії бачимо, зокрема 
на передньому плані (сокиру, забиту до дерева). Цей іконографічний мо-
тив найраніше відомий з першої половини ІХ ст., наприклад – мозаїка 
«Хрещення Господнє» у монастирі Хозіос Лукас (Греція). У цьому ж сто-
літті на композиції з’явилися й ангели, які несуть плат. На зображенні 
композиції з Тисобикені плат тримає не ангел, а дівчинка.

Композиція «Стрітення Господнє» також говорить про орієн ти ри на 
зразки західноєвропейського мистецтва. Марію зображено ко лі но пре клон-
ною, а Симеон виносить маленького Христа на ґанок храму. Цікаво, що саме 
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такий тип зображень поширюється на схід аж до Російської імперії, на-
приклад «Стрітення» Вишнякова Івана, що було виконано в 1755 – 1756 рр. 
для Тройце-Петровського собору (Державний Російський музей). Це сто-
су ється усіх композицій, які виконано як сюжетні твори, без особливої 
ува ги до попередньої іконографічної традиції (Іл. 4.42; 4.43).

Цікавими є витоки цього живопису, бо подібні зразки зустрічаємо не-
часто. Проте, шукаючи аналоги зазначеного живопису, можемо від зна чи ти, 
що найближче за манерою письма стоять ікони з Абауйсолнока кін ця XVI-
II ст., які знаходяться у музеї м. Мішкольц (Угорщина)408. Коли порівняти 
принципи моделювання обличчя та рук, мо  же мо бачити багато спільного. 
Серед характерних ознак – форма повік, прин цип зображення губ, зокрема 
намагання передати посмішку, а також специфічне моделювання рук з 
пухкими пальчиками та майже однаковими фалангами пальців на руках. 
Про схожість манери письма говорить також запрестольна ікона «Розп’яття 
Господнє» храму м. Мішкольц. Про те, що тут маємо справу з творами 
майже одного часу, що і з Абауйсолнока, говорить манера різьблення – 
характерні квіти-чотирилисники, виноградні грона та листочки, що дещо 
відрізняються від тисобикеньських. 

Виходячи з принципів живописного моделювання, можемо говорити, 
що даний живопис виконувався художником, який уже добре був озна-
йом леним з олійним живописом і знаходився під помітним впливом 
ба ро кового малярства. В образах митця зауважуємо збільшення ролі 
емо ційного на чала. Витоки цього живопису ще необхідно шукати, проте 
виникає ду же багато паралелей при порівнянні зазначених образів з іко-
на ми, які зна ходяться на іконостасі Святодухівської церкви у Рогатині. 
Зок ре ма об лич чя архангела Михаїла з Рогатина та Тисобикені мають 
пев ні спіль ні ознаки, а саме: посмішка, форма носа. Вірогідно, необхідно 
шу  ка ти ви то ки цього майстра десь із території Східної Галичини, хоча 
по  даль  ші дослідження можуть дати нові факти, які можуть уточнити 
на ші при пу щення.

У кінці XVIII cт. на Закарпатті помітно зросла частина освіченого 
населення, яке було здатним сприймати алегоричні та символічні форми, 
популярні у творах європейського мистецтва, особливо у творах стилю 
бароко. Алегоризм образної системи добре відповідав бароковій вченості, 
проявляючись через форми іносказання та емблематики. Нерідко останні 
ста вали головними засобами розкриття теми, що, до певної міри, 
мож на пов’язати з принципами творення поетичної метафоричності 
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у живописних композиціях409. Така алегоричність стала невід’ємною 
частиною розкриття абстрактних або узагальнених понять, зумовивши 
художника у живописних композиціях досягнути не тільки вишуканості й 
досконалості форми, обумовленої тогочасною естетикою, але й відобразити 
знання та розуміння, які міг у них відшукати освічений глядач. У такому 
живописі по єднуються різноманітні зображення, символи та тексти. 
Останні, як правило, не є звичайними підписами чи описами зображення, 
а є са мо стійними елементами композиції, які сприяють розкриттю задуму 
ці лого зображення. Серед небагатьох збережених творів, які потрапили 
у коло наших досліджень, є композиція «Розп’яття Господнє» (Іл. 4.48). 
Твір зараз є у досить поганому стані через певні втрати як фар бо во го 
шару, так частково і самого полотна. Роботу було обстежено у фон дах 
Закарпатського краєзнавчого музею, куди вона потрапила з м. Ір шава у 
1974 р., і атрибутовано як твір XVII cт.410. 

Олійний живопис виконано на полотні. Як свідчить нижній зріз, 
що проходить по середині зображення голови, нижню частину частково 
втрачено, можливо, обрізано через пізніше нерозуміння цієї алегорії. Саме 
розп’яття було зрозумілим у часі переважання сюжетних композицій, а 
ось зображення голови – наполовину обличчя, а наполовину черепа – у 
другій половині ХІХ ст. могло сприйматися незовсім однозначно. Адже 
воно не повністю відображало так званий «череп Адама», який найчастіше 
зображався у нижній частині хреста. Обличчя виглядає справді дуже 
цікаво, бо розділене пополам, справа – череп, а зліва – обличчя молодого 
чоловіка (дівчини?) у перуці. Хрест з розіп’ятим Христом піднімається над 
цією головою. Кров, що стікає по тілу Христа, спадає на цю дивну голову. 
Це дає нам підстави трактувати зображення голови, як образ Адама, у 
якому поєднані смерть і життя. З голови Адама виростають по боках від 
хреста два пагони, які творять кущі троянд. Праворуч від хреста на квітках 
троянд – зображення черепа, на якому виконано пісочний годинник з 
чорним птахом (круком?) на ньому. У верхній частині цього годинника 
піску більше не залишилося, що символізує відсутність часу, або смерть. 
З іншого боку, на симетричному кущі троянд виконано голівку молодої 
дівчини з віночком троянд на голові (Іл. 4.49). Тут також бачимо пісочний 
годинник, верхня частина якого повна піску. Зверху на годиннику сидить 
білий птах (можливо, голубка).
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Над алегоричною головою, пронизуючи кущі троянд, виконано 
зображення білої стрічки, на якій видно залишки напису «С... П ДИ 
ПОЛОЖИЛЪ ЕСИ ДНИ МО …», що дозволяє говорити про цитування 
тут одного вірша з псалма 38: «Се пяди положил еси дни моя и состав 
мой яко ничтоже пред тобою». Що можемо перекласти як: «Ось кілька 
п’ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій – немовби ніщо перед 
тобою»411. Цей псалом за Молитвословами приписується до молитов, які 
моляться у часі кончини412. По суті, темою цього зображення є досить 
популярне у західноєвропейському живописі явище, яке проявлялося у 
різних композиційних формах під назвою «Memento mori» – «Пам’ятай 
про смерть». Особливий інтерес викликає ця композиція, бо розкриває 
явище барокового мислення у нашому краї. У західноєвропейському 
мистецтві ці ідеї породили цілу низку творів на цю тему. Наприклад, 
Філіпп де Шампань, який працював з Ніколя Пуссеном над оздобленням 
Люксембурзького палацу, створив цікаву символічну композицію у дусі 
ванітас (лат. vanitas, букв. – «марнота, марнославство»)413, де зображено 
квітку, череп та пісочний годинник. Кожна з цих форм має свою сим-
во ліку, зокрема череп – нагадування про неминучість смерті, одночасно 
портрет виступає як відображення колись живої людини. Квіти троянди 
у даному випадку можемо трактувати як символ любові, яка також є 
дочасною. Годинник у цих натюрмортах завжди символізував час, який 
швидко минає. Таким чином, у нижній частині полотна з Іршави бачимо 
виражену атрибутику натюрмортів ванітас, які були особливо по пу лярні у 
XVII ст. Цей твір викликає особливий інтерес, бо такого роду ком позицій 
збереглося у європейському мистецтві не так багато, серед них можемо 
згадати хіба що натюрморт ванітас невідомого австрійського художника, 
який датується XVIII cт.414. На цьому творі бачимо зображення обличчя 
дівчини, права половина якого – череп. Поряд з цим обличчям виконано 
зображення троянди та запаленої свічки. Якщо придивитися, то біля 
черепа на композиції з Іршави можемо зауважити також зображення 
гадюки, як і на австрійському зразкові. Тому можна припустити, що 
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на появу такого роду композиції вплинуло виконання зображень у дусі 
ванітас.

Отже, у даній роботі місцевий художник зумів поєднати зображення 
розп’яття з символами натюрмортів у дусі ванітас, що є дуже цікавим 
яви щем і підкреслює творчий підхід місцевого майстра до популярних 
у європейському мистецтві тем. Про те, що тут маємо справу з місцевим 
художником, свідчить напис над розіп’ятим Христом «ІН ЦІ», а також 
напис 6 вірша 38 псалма, який виконано церковнослов’янською та угорсь-
кою мовами. 

Якщо натюрморти ванітас уперше з’явилися на тильній стороні 
порт ретів, символізуючи минучість життя і слави, то в даному випадку 
по єднання розп’яття з цими символами набуває нового змісту – надії на 
спа сіння і воскресіння. Про це дають підстави говорити два латинські 
на писи. «Hodie mihi», що можемо перекласти як «сьогодні», – напис 
біля че репа. А напис біля обличчя дівчини звучить як «Cras ubi», що 
можемо інтерпретувати як «завтра, коли». Таким чином, композиція, яку 
розглядаємо у цьому дослідженні, була створена як алегорія спасіння че-
рез воскресіння у Христі. На відміну від творів у дусі ванітас, де квіти 
переважно зрізані у вазі, на композиції з Іршави вони виростають з хреста 
і однаково пишно квітнуть як під черепом, так і під голівкою дів чини. 
Це надає кущу дещо іншого значення, аніж дочасність зрізаної квіт ки. 
Тому це зображення можемо інтерпретувати скоріше як образ надії на 
вічне життя, яке дарується хресною жертвою. 

Виконання цієї композиції свідчить, що художник, який працював 
над нею, був досить добре обізнаний із західноєвропейською символікою. 
І має мо підстави говорити, що він не копіює живопис західноєвропейських 
майст рів, а досить довільно поводиться з цими алегоричними формами, 
при стосовуючи їх до поглядів, які панували і могли бути зрозумілими на 
території тогочасної Мукачівської єпархії. Це дає нам підстави говорити 
про поширення барокових поглядів у середовищі духовенства та митців, 
які були здатні творчо переосмислювати складні світоглядні позиції.

Манера письма досить вправна, ба навіть, порівнявши квіти тро ян-
ди на «Розп’ятті» з композицією ванітас невідомого художника з Ав стрії, 
бачимо намагання закарпатського художника наслідувати зразки сто лич-
но го мис тецтва. Обстеження самої техніки нанесення фарби дозволяє у 
деяких моментах її порівняти з принципами моделювання портрета вла-
дики Анд рія Бачинського, який знаходився у Мукачівському монастирі 
(зараз в експозиції Закарпатського обласного краєзнавчого музею). Це 
мог ло б наштовхнути на думку, що тут маємо справу з живописом про-
фе сій ного художника. Гіпотетично цей живопис можемо пов’язувати з 
мо нас тирем у Мукачеві, на що вказує манера письма, яка демонструє 
доб ре володіння художником олійним живописом, а принцип нанесення 
фарбового шару має ознаки, схожі на творчість братів Спалинських. Таким 
чином, манера письма, сама тема та особливості символіки дозволяють 
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го ворити, що ця композиція не може бути датована XVII ст., а її слід 
відносити до кінця XVIII ст.

Серед робіт із фондів Закарпатського краєзнавчого музею, які 
потрапили в коло нашого дослідження, є досить сильно пошкоджене 
полотно із зображенням восьми людей, жертовника, башти та веселки. 
Обстеження манери письма дає підстави датувати твір другою половиною 
XVIII ст. Відсутність вихідних даних ускладнює процес дослідження, однак, 
виходячи з композиції, найвірогідніше зображення можна ідентифікувати 
як «Жертвоприношення Ноя». Вісім постатей тут зображено на тлі гори, 
найвірогідніше Арарату, де на вершині бачимо посудину, що можна 
ідентифікувати, як зображення ковчега. Проте особливий інтерес ви кли-
ка ють зображення, які знаходяться по краях полотна (Іл. 4.50).

Справа бачимо стовп, який гвинтовою формою піднімається у небо. По 
ньому вибираються люди, а один чоловік, вибравшись нагору, підняв руку. 
У небі над ним кружляють птахи. До певної міри ця форма нагадує вежі на 
композиціях страшного суду415, однак на цьому зображенні відсутні пункти 
позначки гріхів. Тому найвірогіднішим буде інтерпретувати зображення як 
«Вавилонську вежу», яка у теологічній думці пов’язана з образом людини, 
яка власними силами прагне досягнути неба. З протилежного боку зоб ра-
же но престол з жертвою на ньому та колінопреклонених людей. Над усім 
цим у небі бачимо веселку як символ Завіту між Богом і людиною. Таким 
чином, зображено своєрідне протиставлення сваволі людини, яка прагне 
стати володарем і досягнути Бога, і людини, упокореної її ж провинами, 
яка дозволяє Богові розпоряджатися усім у її житті. 

Порівнюючи цю композицію з відомими європейськими зразками, 
мо жемо сказати, що аналогічний твір поки що невідомий. У деяких 
тво рах європейського малярства можемо зауважити атрибутику, яку ба-
чи мо і на зазначеній композиції, наприклад веселку, ковчег, жертовник. 
Однак поєднання в одній композиції теми жертвоприношення Ноя та 
Вавилонської вежі поки що не зафіксовано. Тому залишається відкритим 
питання: цей твір був створений на основі якогось першовзору чи став 
втіленням індивідуального задуму художника?

Розглядаючи названий твір, можемо говорити про появу на Закарпатті 
живопису, обумовленого не тільки практичними вимогами культу, але й 
індивідуальними інтерпретаціями конкретного художника чи групи людей 
повчань з історії спасіння. У свою чергу, це дозволяє нам говорити, що 
поява повчальних композицій у мистецтві Закарпаття кінця XVIII ст. 
вказує на роботу на цій території митців, які не тільки вправно володіли 
пензлем, але були здатні мислити на рівні абстрактних ідей, шукаючи їм 
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відповідники через виражальні засоби образотворчого мистецтва. Згадані 
твори дозволяють говорити про помітне зростання теоретичної підготовки 
митців, принаймні у теологічних дисциплінах. 

Очевидно, що поява освічених митців свідчить про цілеспрямовану 
роботу в цьому напрямі, зокрема владики Андрія Бачинського. Під-
твер дженням цьому є життя одного з найпопулярніших закарпатських 
живописців першої половини ХІХ ст. Михайла Манковича (1785 – 
1853). Єпископ, помітивши задатки хлопця до живопису, оплатив його 
навчання у Віденській академії мистецтв416, про що мова буде нижче. Цей 
приклад вказує на те, що єпископ чудово усвідомлював зростання ролі 
образотворчого мистецтва в освіченому суспільстві, також бачив велику 
потребу краю у власних митцях, які б не поступалися своєю вправністю 
європейським. М. Манкович працював головно над прикрашенням храмів 
єпархії протягом 1809 – 1847 рр. 

Впевнено можемо говорити про визначальну роль Андрія Бачинського 
у якісних культурних змінах у середовищі руського населення. Про ро-
зу мін ня тогочасним суспільством (освіченою верствою) ролі владики у 
жит ті церкви і народу свідчить ціла низка віршів з присвятою єпископу 
Анд рію Бачинському, які писали як духовні діячі, так і світські особи. 
Чи не найбільше таких присвят владиці було пов’язано зі святом по-
кро ви теля – св. Андрія Первозванного417. Очевидно, що і художники 
не могли обійти своєю увагою образ владики, свідченням чого є ікона 
Покрови Пресвятої Богородиці зі с. Гуньковці (тепер Словаччина), що 
знаходиться в Угорській національній галереї. Ікона датується 1781 р. 
згідно з написом на зображенні солеї. На іконі намальовано єпископа, 
а навпроти – його патрона – св. Андрія, який показує оточенню на поя ву 
Богородиці у Влахерській церкві. Позаду владики А. Бачинського зоб ра-
жено світську владу в образах імператриці Марії-Терезії та Йосифа ІІ, 
який щойно вступив у права володіння державою. Таким чином, духовна 
влада на іконі представлена образом єпископа Андрія Бачинського, якого 
зображено на місці Константинопольського патріарха, а влада імператора 
передана через царствуючі особи. Зображення єпископа на іконі свідчить 
про його особливе місце у свідомості суспільства. Схоже поєднання мо же-
мо зауважити також на іконостасі у селі Гукливий Воловецького району, 
де над крайніми намісними іконами виконано два картуші із зображенням 
гербів єпископа Бачинського та Австрійської імперії. Такі факти говорять 
про особливе місце, яке відводилося єпископові у свідомості українського 
населення та греко-католицької церкви загалом (Іл. 4.51).

Сказане дає підстави говорити, що завдяки діяльності єпископа 
А. Бачинського Мукачівська єпархія наприкінці XVIII ст. одягалася у єв-
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ропейські шати, не втрачаючи своєї культурної і духовної своєрідності. 
Упродовж другої половини XVIII ст. на територіях єпархії тривав процес 
адаптацiї захiдних мистецьких надбань для потреб схiдної церкви, що 
змушує без упереджень розглядати церковне мистецтво Закарпаття цього 
часу в контекстi змагань мукачiвських єпископiв за канонiзацiю своєї 
схiдної єпархiї та реформування А. Бачинським єпархіального життя. Це 
посприяло появі визначних особистостей: Іоаникія Базиловича, Арсенія 
Коцака, Василя Довговича, Івана Пастелія, Михайла Лучкая, які багато 
зро били для збереження мови та поглиблення історичної самосвідомості 
на селення краю. Разом з цими визначними діячами можемо назвати 
і митців, які прагнули відповідати вимогам нової епохи – Тадея та 
Михайла Спалинських, Вартоломея Савчака, Мартина Духновича, 
Георгія Плебановича, Йосипа Маєровського, Франциска Феха, Йогана 
Феха, Франца Пеєра та ін. Поява фундаментальних церковних споруд, 
іконостасів та нового живопису збігається з виданням фундаментальних 
робіт з історії та мовознавства. Для потреб греко-католицької церкви 
було запозичено не просто форми церковного мистецтва, а скоріше 
західну художню «вченість» загалом, альтернативи якій у краї, куди все 
активніше проникали ідеї Просвітництва, не бу ло. Отже, процеси, що 
призвели до появи у церковному мистецтві ви раз них західних рис, зіставні 
з процесами, що проходили в освіті та красному письменстві Закарпаття. 
Поява нових художніх форм у цер ков ному мистецтві віддзеркалює 
культурний стан суспільства та ідеї, що домінували в цю епоху. Попри 
те, що це дослідження, можливо, тіль ки окреслює певне коло питань, 
все ж дозволяє стверджувати, що завдяки рішучій і послідовній позиції 
єпископа А. Бачинського його епоха стала визначальною для розвитку не 
тільки культури та науки, але також сак рального мистецтва на Закарпатті 
протягом ХІХ ст. та навіть першої половини ХХ ст.

Зазначивши видатну роль владики Андрія Бачинського у розвитку 
культурних процесів краю, окремо зупинимося на документах, які 
свідчать про це. Мистецтвознавчий аналіз самих творів дозволяє виділити 
загальні тенденції у розвитку художніх процесів, визначивши їх загальну 
динаміку, переважаючі художні форми, виокремити головні напрями і 
форми мистецького впливу. Проте ніщо не може краще показати на мі ри 
владики, як його ж документи, зокрема циркуляри, які кожен де кан мусив 
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переписати до окремої книги. Як правило, у циркулярах від об ра жалися 
вимоги імператорів та австрійського уряду, розпорядження з Риму та 
життєво важливі моменти для життя Мукачівської єпархії. Особ ливо 
цінними є циркуляри, в яких владика розглядав та вирішував ду же 
важливі питання для життя церкви, зокрема для нас актуальність ста нов-
лять питання, пов’язані з розвитком мистецтва у єпархії. Ці документи 
до помагають значно краще зрозуміти проблеми, з якими доводилося сти-
ка тися єпископу, коли постало питання оздоблення храмового простору 
у нових церковних будовах, які активно стали з’являтися в єпархії. 

Одним з важливих документів, який окреслює стан художнього роз-
вит ку суспільства, є циркуляр 1800 р., де єпископ пише до священиків, 
що серед русинів не можна знайти хороших ремісників, які б могли 
доб ре працювати художниками, скульпторами, золотарями, зналися на 
палітурній справі. Тому Андрій Бачинський вимагає від парохів залучати 
до мистецьких професій здібну молодь, бо великі кошти за оздоблення 
храмів Мукачівської єпархії отримують запрошені майстри418 [11,86]. Отже, 
у циркулярі від 24 серпня 1800 р. у пункті п’ятому владика звертається: 
«Понєже нѣкїи нѣкоторых парохωвъ, или простакωвъ с(ы)новє ὦ єстєства 
нє имѣють до сан  с(в )щен(н)ичєскагω званї , но пачєжє єда мог ть ли 
вси с(в )щенниками быти изъ толикагω множєства юношєства? Вопрєки 
жє до цѣлой дїєцєзїи потрєбнѣйшихъ рємєсєлникωвъ изъ своєго н(а)
божєнства ὦнюдъ нєвозможно єсть ωбрѣтати, іаковыи с тъ мал рє, риз-
бари, книгари, златники и проч(їи): ижє всєгда потрєбнїи с тъ, и ч ждїи 
кождорочнω за сї  вєлик ю платню приємлютъ// ємлютъ; Сєгω оубω 
ради возлюблєнност м вашымъ сїє тол  полєзноє, и хвалитєлноє дѣло 
вр чаю и залѣцаю, абы іакожє ради ωбщагω добра дїєцесїи, такω и ради 
ωсобнагω дѣтєй своихъ чадъ оукорен ли, и оумножалис »419 [7, с. 146].

Як бачимо, даний фрагмент із циркуляра дає уяву про стан мистецтва 
в єпархії та ставлення до цієї проблеми самого єпископа. На сьогодні добре 
відомі кроки владики щодо розвитку освіти юнацтва єпархії, особливо що 
стосується майбутнього духовенства. З вищенаведеного тексту бачимо, що 
Андрій Бачинський уважно ставиться не тільки до освіти священиків, а, 
усвідомлюючи завдання, які виникали при будівництві храмів та шкіл, 
великого значення надав необхідності освоєння закарпатськими юнаками 
мистецьких та різних ремісничих професій. Окрім того, він зазначає, 
що серед «своєго» набоженства митців неможливо знайти, певно, що 
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розуміння «свого» означає східного, або грецького, обряду. Таким чином, 
маємо підстави говорити про відсутність освічених митців серед руського 
населення. 

Проте така думка може виглядати, принаймні, дивною, адже нам 
добре відомі якісні художні твори XVII, ба навіть XVI ст., як живопису, 
так і різьблення. Більше того, вислів про неможливість мати живописців, 
різьбярів, майстрів по оправці книг та золотарів у кінці XVIII ст. ви гля-
дає досить дивно; якщо навіть поверхнево оглянемо художній процес 
на Закарпатті, то знайдемо низку вправних художників та різьбярів. 
Ві домо, що в цю пору на території історичної Мукачівської єпархії пра-
цювали живописці брати Михайло та Тадей Спалинські, Вартоломей 
Савчак, різьбярі Мартин Духнович та Георгій Плебанович420, переписував 
ірмологіони Іван Югасевич, а на Мараморощині був досить вправний 
художник Стефан маляр Теребельський421. То му твердження про 
неможливість відшукати художників серед свого на селення виглядає 
незовсім зрозумілим, особливо з огляду на дуже добру обізнаність 
єпископа з ситуацією у краї. До того ж незадовго до написання цього 
циркуляра Тадеєм Спалинським було виконано іконопис для ка фед-
рального собору, який належав до церкви східного обряду, ад же він був 
монахом у василіанському монастирі у Мукачеві.

Такий вислів єпископа можливо пояснити тільки тоді, коли візьмемо 
до уваги його намагання започаткувати у краї такі ж культурні та релігійні 
процеси, що були притаманні найбільш розвинутим територіям імперії. 
Про це свідчить вся його діяльність, тому й у вимогах до мистецтва 
Андрій Бачинський орієнтувався на естетику та мистецькі досягнення 
Австрійської імперії XVIII ст. Це дає нам підстави припустити, що у 
циркулярі йде мова про професійне, академічне мистецтво, яке на За-
кар патті на початку ХІХ ст. справді могли продемонструвати тільки 
майстри, які належали до латинської традиції. Новим живописом, який 
демонстрували відомі на той час художники, намагалися оздоблювати 
храми латинського обряду не тільки у значних культурних центрах, як 
Трнава, Еґер, Кошіце, але і на периферії. Зокрема прикладом ви со ко-
клас ного реалістичного мистецтва в Ужгороді стало замовлення 1763 р. 
образу св. Георгія на коні для головного вівтаря у новозбудованій 
римо-католицькій церкві відомого художника Краккера422. Звер нен ня 
ужгородського заступника декана до відомого в Австрійській імперії 
художника, який був визнаний за вправність у створенні вражаючих 
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за колоритом композицій, вказує на престижність саме таких творів. 
Саме це емоційне і пишне мистецтво ста вало зразком для презентації 
тогочасних духовних і освітніх поривань церкви, а у нашому випадку і 
самого суспільства. Підтвердженням цих ес тетичних орієнтирів владики 
є і живопис консисторіального залу уж го родської резиденції. Тому, коли 
йдеться у циркулярі про відсутність художників серед руського населення, 
то, вірогідно, мова йде про митців, які б були здатні творити композиції, 
побудовані на засадах реалістичного ілюзорного світлотіньового 
моделювання. 

На таку думку може наштовхувати і той факт, що через три роки 
в одному з циркулярів єпископ повертається до питання оздоблення 
хра мів тогочасної Мукачівської єпархії. Так, у циркулярі від 12 березня 
1803 року в пункті 3 зазначається: «Хот й оужє запрѣщєнно єсть: абы 
на ц(є)рковн ю робот  іаких либо рємєсєлниковъ кромѣ соизволєнї
моєго єп(иско)пскагω писмєннаго нєпримати ωднакожъ и н(ы)нѣ єщє на 
многыхъ мѣстѣхъ знакомитѣ мал рами или пачє Богомазами ц(є)ркви 
брыд тс , людїє кламаютс , тогω оубω ради аще по сєм  кїй парохъ та-
ко ваго рємєсєлника кромѣ писмєннаго моєго соизволєнї  на ц(є)рковн ю 
робот  доп ститъ, самъ шкод  наградити должєнъ б дє(т). Но и кромѣ 
саго со мал рми или со рѣзбар ми самъ парохъ или парохїанє кромѣ 
вѣдомости и притомности в(ицє)а(рхи)диакона жадный контрактъ чинити 
да нє дєрзн тъ.»423.

На сьогодні нам поки що не відомий документ, в якому владика 
забороняв працювати художникам без його дозволу, однак вказівка на це 
засвідчує його існування. У зазначеному пункті єпископ чітко вказує на 
те, що до роботи у храмах допускаються тільки ті митці, які мають на це 
відповідний єпископський письмовий дозвіл. Отже, владика прагне сам 
втручатися у процеси створення живопису та іконостасного різьблення для 
храмів довіреної йому єпархії. А зважаючи на передові погляди єпископа, 
можемо говорити про надання переваги художникам, які намагалися 
працювати відповідно до вимог тогочасних академій мистецтва. 

У зазначеному пункті циркуляра знаходимо ще один цікавий для 
подальшого розвитку церковного мистецтва на Закарпатті момент. 
Особ лива увага Андрія Бачинського до оздоблення та вигляду храмів 
дає підстави говорити, що церковне мистецтво стало також важливою 
ді лянкою у діяльності проводу церкви. Така увага церковного уряду до 
якості мистецтва привела до формування інституції єпархіальних ху дож-
ни ків, на яких лежала відповідальність за виконання творів мистецтва 
та надання дозволу на художні роботи у храмах єпархії. 
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Владика добре розумів значення вигляду храмів та роль їхніх ін-
те р’єрів у формуванні естетичних орієнтирів тогочасного суспільства. 
У циркулярі він підкреслює, що храми, оздоблені неналежним чином, роб-
лять поганий вплив на людей. Особливо цікавим є його вислів про те, що, 
дивлячись на невідповідне малярство у церквах, люди обманюються таким 
мистецтвом. Якщо розглядати це у контексті просвітницького погляду на 
образотворче мистецтво як на чинник виховання суспільства, то твори 
наївні, якими були наповнені закарпатські храми, скоріше асоціювалися 
з якоюсь потойбічною казкою і мало чим були пов’язані з реальністю 
буття. Тогочасні ідеї вимагали, щоб мистецтво несло правду про вчення 
церкви правдивими, реалістичними, всім зрозумілими формами. 

Поряд із цим, у циркулярі зустрічаємо цікавий поділ живописців 
на малярів і богомазів, які (особливо останні) спотворюють церкви 
сво їм малярством. Зараз сказати, що мається на увазі під цими ви-
ді леними єпископом категоріями художників, досить важко. Беручи 
до уваги уже відомі твори живопису в краї зазначеного періоду, цей 
по діл на дві категорії можемо пояснити існуючими творами. Одні з 
ху дожників були зорієнтовані на тогочасні тенденції у мистецтві і зай-
ма лися цим професійно, намагаючись творити у дусі світлотіньового 
мо делювання та спираючись на засади античної гармонії. Друга група – 
богомази – може розглядатися як художники, що працювали час від 
часу виключно над образами (іконами), орієнтуючись на попередні 
онароднені традиції іконописання. Така думка може мати право на 
існування у контексті боротьби владики з відсталістю і неосвіченістю, 
що не могло не відобразитися і на процесах у мистецтві. Цей поділ може 
бути опосередкованим підтвердженням нашого припущення, що єпископ 
говорить про митців з професійною академічною освітою та народних 
художників.

Поряд з великою увагою єпископа до якості виконання церковного 
малярства досить промовистою є інформація про те, що значні кошти 
ідуть за межі єпархії у якості оплати за роботу запрошеним митцям. 
Руське населення краю і так було бідним, щоб кошти, які так важко 
акумулювалися для малярських робіт, йшли поза межі єпархії. У цьому 
можемо бачити і турботу про економічний стан самого населення єпархії. 
Бачимо, що приведені два пункти з двох різних циркулярів говорять про 
особливу актуальність та затребуваність наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. 
мистецьких професій на Закарпатті. Документи вказують, що значні 
кошти єпархія витрачала на запрошених митців, відповідно, ставиться 
важливе завдання перед парохами направляти здібних юнаків на навчання 
мистецьким професіям. Це дуже скоро дало свої результати, про що 
свідчить поява низки вишколених у Віденській академії художників. 

Беручи до уваги документи та наявні пам’ятки, можемо говорити, що 
залучення досить значних коштів для оздоблення храмів єпархії призвело 
до активізації митців-самоуків, яких владика називає «богомазами». 
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Тобто це дозволяє говорити не тільки про появу вишколених в академії 
художників, але свідчить також про продовження існування власної 
простонародної традиції церковного живопису, яка у міру можливостей 
реагувала на економічні зміни та естетичні орієнтири. Намагання активно 
впливати на художні процеси у храмах єпархії привело до формування 
цілої інституції «єпархіальних художників», роль яких була значною у 
формуванні образотворчого мистецтва Закарпаття упродовж усього ХІХ ст.

У середині XVIII ст. серед творів образотворчого мистецтва можемо 
зауважити переважання пам’яток станкового живопису, які здебільшого 
створювалися для іконостасів, а з кінця століття – активізацію розвитку 
мо ну ментального живопису. Така ситуація склалася також завдяки ці ле-
спря мованій діяльності владики Андрія Бачинського, стараннями якого 
бу ло створено низку монументальних творів як безпосередньо у соборі, 
так і в єпископській резиденції. Особливо цікаві відкриття вдалося зро-
би ти завдяки реставраційним роботам у Хрестовоздвиженському ка фед-
раль ному соборі, які проходили упродовж 2011 – 2013 рр. Розчистки та 
робота в архіві дозволили віднайти цікаві факти, які відкрили невідомі 
сто рінки розвитку монументального мистецтва на Закарпатті. Особливо 
важ ливими стали відкриття у святилищі храму та у консисторіальній залі 
єпис копської резиденції. Як засвідчили розчистки, живопис храму зазнав 
низки перемалювань, серед останніх були значні втручання 1980-х років, 
які сильно спотворили не тільки рисунок, але завдали значної шкоди 
пер віс ному колориту. Непрофесійні втручання були настільки сильними, 
що не дозволяли робити якісь висновки ані про час створення цього жи-
во пису, ані про техніку. Неможливість ідентифікувати монументальний 
жи во пис дала підстави більшості української довідкової літератури пов’я-
зувати ці розписи з роботою єпархіального художника Фердинанда Вид ри 
(1815 – 1879)424. 

Під замалюваннями 1980-х років та забрудненнями було виявлено 
живопис, який вказував на руку професійного митця, однак за манерою 
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роботи зовсім не схожого на Ф. Видру. Додаткові зондажі знайденого 
живопису показали, що нижче знаходиться ще давніший стінопис, 
виконаний також у бароковій манері, але у значно теплішій кольоровій 
гамі. Аналіз малярства при розчистках (а також беручи до уваги історію 
спорудження храму) дозволив зробити припущення, що найдавніший 
шар живопису може датуватися серединою XVIII ст. Будови сучасної 
єпископської резиденції та кафедрального собору належать до 1640 – 1646 
років, на зведення яких землю та кошти було надано графом Ужанської 
жупи Іваном Другетом Х425. Проте залишається ще багато нез’ясованих 
питань, пов’язаних з цією будовою, тому говорити про живопис XVII ст. 
досить важко. Згідно з останніми дослідженнями, з’явилася інформація 
про перебудову храму в середині XVIII ст. У відповідності до знайдених 
документів, у старому єзуїтському храмі остання служба відбулася 
14 ве ресня 1734 р., а в 1740 р. будівництво нового храму було завершено426. 
Однак графічне зображення «Перспективний вигляд на замок, монастир 
єзуїтів та парохіальну церкву», виконане Ніколаєм Ліцкі у 1736 р., зображає 
монастир і храм єзуїтів з двома бароковими вежами на західному фасаді427, 
а це сучасний вигляд споруди. Напевно, така будова постати за два роки 
не могла. З цієї причини сьогодні сказати про повну перебудову храму 
у середині XVIII ст. досить складно, як і заперечити таку можливість. 
Проте можемо говорити, що у цьому часі у храмі відбувалися досить 
значні роботи, бо 1741 р. виділялися великі кошти на вимощення підлоги 
храму428. Ці факти дають нам підстави припустити, що найнижчий шар 
живопису можна б датувати серединою XVIII ст. Це, звісно, потребує ще 
ґрунтовного документального підтвердження. Однак, виходячи з манери 
письма, таке припущення може бути досить правдоподібним.

Розчищені кілька зображень барокових ангельських голівок з кри ла-
ми, які, вірогідно, також оточували Всевидяче око, як і на сучасній ком по-
зиції склепіння святилища. Зображення ангелів модельовано ду же м’яко, 
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з використанням теплих тіней. Голівки ангелів з глибоким ро зу мінням 
властивостей кольору обрамлено холодним кольором крил, зав дяки чому, 
використовуючи холодне світло при моделюванні об’єму го лі вок, автор 
досягнув теплоти самих облич. Окремо хочеться відзначити вправ ність 
рисунка – художник чудово відчуває об’єм самої голови, над зви чайно 
вдало справляється з перспективним скороченням. Рисунок дав нішого 
шару є вправнішим за розуміння форми пізнішим художником, тому 
причини заміни цього живопису новим у кінці XVIII ст. сьогодні за-
ли шаються незрозумілими. Можливо, на склепінні святилища були 
якісь пошкодження, бо у його центральній частині чітко видно чотири 
круг лі вставки нового тиньку, які виконано на площині розписаного 
скле піння. Імовірно, якісь руйнації змусили єпископа наказати підвести 
но ву штукатурку та виконати нове малювання у храмі. Новий живопис 
до певної міри міг бути схожим за темою до попередньої композиції. 
Ідея композиції розв’язана через зображення Всевидячого ока, оточеного 
про мін ням. Око в трикутнику – один з найбільш улюблених символів 
як у ар хітектурному пластичному декорі, так і в живописі доби бароко 
(Іл. 4.52). Від ока відходять промені, що прорізають хмари, між якими 
бачимо голівки маленьких ангеликів та чотири постаті ангелів. По трьох 
боках трикутника напис виконано церковнослов’янською мовою «СТЪ» – 
свят, свят, свят, що свідчить про замовника живопису, який особливого 
значення надавав використанню церковнослов’янської мови (Іл. 4.53; 4.54; 
4.55; 4.56).

Уся ця композиція по периметру стін охоплена світлим карнизом, 
опертим на легкі ажурні консолі. Карниз відіграє роль своєрідної рами для 
наступного зображення – розкрепованого овального карнизу, колір якого 
імітує рожевий мармур. Увінчує овальний карниз гірлянда з лаврових 
гілочок, перехоплена стрічкою (Т. 5.1). Саме останній архітектонічний 
елемент формує центральний простір неба з зображенням хмар, ангелів 
та купідонів. Декоративна архітектура не вирізняється логікою побудови, 
скоріше має функцію декоративного структурування простору стін та 
склепіння (Іл. 4.57; 4.58; 4.59).

Опираючись на дослідження угорського дослідника Сильвестра 
Тердіка та знайдені архівні дані, можемо говорити, що стінопис склепіння 
у святилищі кафедрального собору в Ужгороді почав виконувати жи во-
писець, який названий мешканцем міста Пряшева, Андрій Тртіна429. Коли 
роз почав роботу Андрій Тртіна, сказати важко, але відомо, що 1777 р. 
він уже припинив роботу в Ужгороді, а у наступному році – 20 жовтня 
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1778 р. – помер430. У контракті, укладеному владикою А. Бачинським з 
Матіасом де Білге431, говориться, що Андрій Тртіна виконав живопис 
склепіння. Маємо підстави говорити, що у контракті йдеться саме про 
склепіння святилища храму, бо порівняльний аналіз плафонних розписів 
святилища в Ужгороді та склепінь храму міноритів у Левочі (Східна Сло-
ваччина), які Андрій Тртіна виконував 1765 р.432, дають підстави говорити 
про багато спільних ознак, що вказують на одну манеру. 

У храмі міноритів розписи вражають своїм розмахом і декоративністю, 
охоплюючи увесь простір споруди. Сцени виконано, починаючи зі свя ти-
лища, у наступному порядку: «Зіслання Св. Духа» (Іл. 4.63), «Св. Дух – Світ-
ло» (Іл. 4.60), а далі у багато декорованому пілястрами просторі склепіння – 
«Св. Франциск зі стигматами» (Іл. 4.61), ще на захід – ілюзорний купол 
із зобра  женням між колонадами святих чину міноритів – чотири постаті 
чо ло ві чі і чотири жіночі; у наступному склепінні зображено «Апофеоз 
св. Ан тонія»433 (Іл. 4.62), а в останньому – «Святий у чорному монашому 
одязі із хрес  том». Порівнюючи архітектурні мотиви живопису в святилищі 
храму Уж города та храму в Левочі, в очі впадають схожість форм великих 
пілястр та здвоєних пілястр, а також окремі елементи обрамлення 
архітектурних композицій. Аналогічно на пілястрах тріумфальної арки 
виконано дві декоративні вази з квітами, певну схожість можемо зауважити 
і у формі самих ваз, хоча в Ужгороді остання набуває більшої чіткості 
і втрачає пишний рокайлевий декор. Також багато спільного бачимо 
у манері виконання крилатих голівок ангелів, що чудово демонструє 
композиція Всевидячого ока. Це дає нам додаткові підстави приписувати 
живопис склепіння святилища Ужгородського кафедрального собору тому 
ж майстру, що працював над розписами у церкві міноритів у Левочі, – 
Андрію Тртіні, а відтак композицію в Ужгороді можна вважати його 
останньою роботою.

Андрій Тртіна у своїй творчості орієнтувався більше на попередню 
традицію ілюзорного барокового живопису XVII – поч. XVIII ст., що 
помітно відрізняється від тогочасного академічного віденського стінопису, 
який був притаманний, наприклад, Паулю Трогеру434. Як можемо заува-
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жи ти, в обох згаданих нами храмах художник із захопленням наповнює 
свої композиції значною кількістю архітектурного декору. Правда, вся ця 
архітектоніка, створена з карнизів, пілястр, консолей, волют та вазонів, не 
виділяється чіткістю архітектурного зв’язку, що надає їй деякої умовності 
та надмірності. Андрію Тртіні у стінописі так і не вдалося досягнути тієї 
ілюзорності, що була притаманна живопису, наприклад, Андреа Поццо. 
На стінописі художника з Пряшева архітектурний декор перетворюється 
нерідко у самоціль.

Після припинення робіт Андрієм Тртіною владика Андрій 
Бачинський уклав контракт 18 жовтня 1778 р. на виконання живописних 
робіт із художником, який проживав у місті Трір (Німеччина) Матіасом 
де Білге435. Зважаючи на останні архівні джерела, допускаємо, що новий 
контракт було укладено після того, як владика переконався у неможливості 
подальшої роботи Андрія Тртіни. Контракт з Матіасом де Білге укладено 
двома мовами – латинською та німецькою. Про те, що художник мав 
приступити до роботи, свідчить зразок контракту, виконаний німецькою 
мовою, унизу якого зауважуємо латинський запис, який удалося частково 
прочитати. Запис свідчить, що робота на 23 травня 1779 р. не припинена436. 
Це дає підстави припустити, що подальший живопис на стінах святилища 
було виконано саме цим майстром з Тріра. Виходячи з вищенаведеного, 
можемо говорити про виконання живопису на стінах святилища упродовж 
1779 – 1780 рр. Хоча про роботу в святилищі Матіаса де Білге можна 
буде впевнено говорити тільки за умови проведення порівняльного 
аналізу творів, що на сьогодні нам зробити неможливо. Тому питання 
залишається відкритим, бо існує багато невирішених проблем. Наприклад, 
яку частину робіт виконав цей художник, чи він виконував роботи тільки 
у святилищі, чи й у консисторіальній залі. Якщо він працював у соборі, 
чому не завершив роботу, бо, як припускає Сильвестр Тердік, завершив 
живопис 1782 р. Себастьян Гершлінгер437. 

Живопис стін святилища помітно різниться від живопису склепіння 
ма нерою письма. Окрім того, про пізнішу роботу на стінах свідчить і 
під ве дення нового тиньку. Якраз на межі переходу склепіння у стіну 
свя ти лища було виявлено місця стикування штукатурки склепіння і но-
во го тиньку стін. Окрім того, можемо зауважити моменти, коли на ве  де на 
граф’я не збігається з подальшим рисунком композиції. При ви ко нанні 
живопису можемо бачити намагання художника пов’язати композицію 
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склепіння з принципом декорування стін святилища. Таким чином, 
ув’язавши живопис склепіння з композиціями стін, художник над чотирма 
вікнами закомпонував фігури чотирьох євангелістів (Іл. 4.68; 4.69). Поява 
тут євангелістів є невипадковою – чотири вікна, як чотири джерела світла, 
що сповнюють святилище храму, символізуючи світло чотирьох євангелій, 
які наповнюють церкву (Т. 5.2; 6.1). Також на північній і південній стінах 
виконано чотири композиції, які представляють своєрідний перегук 
Старого та Нового завітів. Зокрема на південній стіні бачимо композиції, 
які зображають манну в пустелі та мідного змія. Натомість на північній 
виконано зображення євхаристійних хліба і вина та «Розп’яття Господнє» 
(Іл. 4.64; 4.65; 4.66; 4.67). Східна стіна твориться композицією фланкуючої 
дорогу колонади (за зразком центральної вулиці Пальміри чи колонади 
Єрусалима, яка ішла від Дамаських воріт), у глибині якої бачимо 
зображення кафедрального собору у сучасному вигляді (Іл. 4.70). Це дає 
нам підстави говорити, що зображення собору виконано після 1879 р., 
коли храм отримав теперішню форму. Тобто можемо зробити припущення, 
що цю деталь виконав Йосип Бокшай, який у соборі працював у 1938 р. 
Сама композиція, найвірогідніше, є первісною, бо тут зображено чашу 
та Євангеліє, які імператриця Марія-Терезія подарувала владиці Андрію 
Бачинському, однак колонада могла б вказувати і на роботу Ф. Видри.

Тож можемо говорити, що настінний живопис, виконаний у свя-
ти лищі храму, став одним з найзначніших творів закарпатського мо-
нументального живопису кінця XVIII ст. Це малярство чудово пред-
став ляє естетичні принципи в образотворчому мистецтві, на які був 
зорі єнтований владика А. Бачинський, намагаючись надати нового ви-
гля ду своїй єпархії. Разом з тим ілюзорний живопис, попри намагання 
ху дожниками наслідувати кращі зразки бароко, виглядає часто тільки 
певним затихаючим відблиском великого стилю.

Серед цікавих іконографічних схем, які використано у святилищі, 
– створення алегоричної єдності між Старим і Новим завітами, завдяки 
перегуку зображень манни і хліба, мідного змія і розп’яття. Ці мотиви 
згодом мали використання у храмах Закарпаття упродовж ХІХ ст. 
Серед таких цікавих зображень можемо виділити зображення чотирьох 
євангелістів у святилищі храму. Ця іконографічна схема у подальшому 
стала використовуватися у багатьох розписах церков Закарпаття, на-
приклад, її використовували як Ф. Видра, так у подальшому Й. Бокшай.

Велике значення для розуміння процесів розвитку монументального 
мис тецтва на Закарпатті має відкриття у консисторіальному залі рези-
ден ції надзвичайно цікавого живопису. Резиденція знаходиться поряд із 
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Хрестовоздвиженським кафедральним собором і творить цільний ар хі-
тек турний комплекс. У 1848 р., за правління єпископа Василя Поповича 
(1831 – 1864), палати набули сучасного вигляду з двома вежами, пiд’їздом 
до брами i садом перед резиденцiєю438. Окрім того, маємо підстави го-
во ри ти про існування величного французького парку, розбитого позаду 
від резиденції. Відповідно до проекту, який було запропоновано 1784 р. 
групою авторів на чолі з Франциском Вралетсом (Francisco Wraletz) владиці 
А. Ба чинському, парк спадав чотирма терасами униз по схилу уздовж 
ру кава Малого Ужа439 (сьогодні вул. Підградська) (Іл. 4.71). Підстави 
припустити іс нування цього парку дає невеликий фрагмент на парадному 
портреті єпис копа Олексія Повчія (1817 – 1831). У правому верхньому куті 
полотна бачимо резиденцію зі східного боку, перед якою – парк. Собор на 
цей час уже був з двома бароковими вежами440, які було замінено у часі 
ос  таннiх змiн, завдяки старанням єпископа Iвана Пастелiя (1826 – 1891). 
Упро довж 1876 – 1878 рр. перебудовано двi вежi на захiдному фасадi у 
нео  бароковому стилі та додано портик з чотирма iонiчними колонами на 
ви сокому цоколi-балюстрадi441.

Первісно будова сучасного палацу мала вигляд прямокутної витягнутої 
у плані двоповерхової споруди, яка була з’єднаною зі святилищем храму442. 
У 1846 – 1848 рр. споруда зазнала перебудови443. У цьому часі було до-
будовано приміщення, перпендикулярне до старої будови. Зважаючи на 
значний виступ на північ по схилу, резиденція тут набула трьох по вер-
хів із двома фланкуючими восьмикутними вежами. Перший ярус ре зи-
ден ції має коридорну систему розташування приміщень, а на другому 
у частині, зведеній у середині ХІХ ст., – анфіладну. Серед приміщень 
другого поверху своїми розмірами виділяється так звана консисторіальна 
зала, яка належить до старої частини споруди. Назва зали пов’язана зі 
словом консисторія, яке походить від латинського слова consistorium – 
співприсутність, місце зборів, рада. У традиції церков грецького обряду 
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консисторія – нарада при архієреї з питань управління єпархією444. З цієї 
причини назву – консисторіальна зала – приміщення могло отримати 
тільки після передачі будов у 1775 році у власність Мукачівської греко-
католицької єпархії. Попереднє призначення цієї зали у часі належності 
приміщень ордену єзуїтів нам не відоме. 

У залі на сьогодні маємо один із кращих зразків барокового мо-
ну ментального живопису кінця XVIII ст. Живописна композиція зали 
побудована на основі розбивки стін спареними колонами з масивним 
антаблементом, який набув динамізму завдяки активній архітектоніці 
та розкрепованому карнизу. В окремих місцях антаблемент прорізають 
аркади, через які проглядається небо, що нагадує прийом, використаний 
на склепінні святилища. Колористика стримана – на основі ламаних сірих, 
розтяжка яких має діапазон від теплих золотисто-охристих до холодних 
бузково-сірих відтінків. Досить вправно побудована композиція ар хі-
тектурних форм у склепінчастій залі. Для цього художник використав 
кілька точок сходження при побудові перспективного скорочення. На 
віконних простінках колористика дещо змінена і побудована на теплих 
відношеннях із використанням позолоти. 

На стелі композиція розв’язується за принципом спіралі, де маси 
кольору, які творять темні хмари, немов угвинчуються у центральну 
час тину склепіння, розчиняючись у світлі центру склепіння. З легким 
вне сен ням додаткового кольору, але з дотриманням колориту неба, 
виконано дві групи ангелів. Перша – два ангелики, впершись ногами на 
важку хмару, тримають своєрідний медальйон з портретом, що нагадує 
обличчя імператриці Марії-Терезії. Над ними угорі ще два ангели, які 
немов линуть згори вниз до попередніх. Зовсім інакше як за колоритом, 
так і за масою виконано двох інших ангелів: зі сторони єпископської 
каплиці зображено величного, із трубою, яка прикрашена вимпелом. На 
червоному тлі останнього виконано жовтим напис: «Vivat Maria Teresia» 
(Т. 6.2). З протилежного боку склепіння бачимо меншого ангелика, що несе 
корону ерцгерцогів Австрії на подушці червоного кольору, за якою також 
можна помітити скіпетр та меч (Т. 7.6). Ці інсигнії є невипадковими, бо 
вони були обов’язковим атрибутом на гербі Австрійської імперії у правій 
лапі двоголового орла, що бачимо на зразку герба 1804 – 1867 років. 
Зображення у залі дає підстави говорити, що композиція була виконана 
з метою прославлення імператриці, що дозволяло б назвати нам цей твір 
як апофеоз Марії-Терезії. Адже в образотворчому мистецтві апофеоз – це 
найчастіше вознесіння душі померлого святого або алегоричне про слав-
лення військового чи дер жавного діяча.

Вищесказане дає нам підстави висунути припущення про датування 
живопису. Нам відомо, що після передачі приміщень і значної території 
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єпархії єпископ Андрій Бачинський очікував свою покровительку на 
освячення собору і резиденції. Сама подія відбулася 1780 року, що могло б 
дати верхню межу датування. Адже подарунок для тогочасної Мукачівської 
єпархії був насправді королівським: це не тільки собор з резиденцією, 
а й замок та вся територія, що знаходиться між цими будовами. Цим 
був викликаний пієтет до імператриці у греко-католицькій церкві, що 
могло підштовхнути владику на створення такої значної композиції, бо, 
вірогідно, саме у цьому залі мали приймати таку високоповажну особу. У 
подальшому в цьому залі, де знаходилися найпишніші розписи, владикою 
Андрієм було влаштовано каплицю.

Проте, коли аналізуємо саму композицію зазначеного монументального 
живопису, маємо підстави говорити про збереження тут виразних ба ро-
ко вих ознак. Така манера малярства наштовхує на думку датувати твір 
знач но ранішим періодом. Зокрема, подивившись на принцип побудови 
архітектурних деталей та прив’язку до них фігур ангелів, можемо твердити, 
що такі принципи були більш характерні для початку XVIII ст. Порівнюючи 
цю композицію з подібними зразками, такий принцип побудови ком по-
зи ції, але значно масштабніший, можемо спостерігати у церкві єзуїтів 
у Трен чині (Словаччина). Це значного розмаху монументальна композиція – 
апофеоз св. Франциска Ксаверського роботи Христофа Тауша445. Адже цим 
тво рам притаманна виражена перспективна архітектоніка з незначними 
вкрап  леннями декору у вигляді гірлянд. Твори, що походять із кінця XVIII ст. 
(наприклад, монументальні композиції Франса Антона Маульбеча446), 
ха рактеризуються зростанням реалістичних квітів, декоративних рокайлів 
та площинних декоративних поясів. У консисторіальній залі мукачівських 
єпископів бачимо (подібно творам Христофа Тауша) розвинену архітектуру 
з колонадами та балюстрадами. Окрім цього, можемо зауважити схожі 
риси також у зображенні ангелів. Про Тауша знаємо, що він був учнем 
Андреа Поццо і, як його учитель, також належав до ордену єзуїтів. Серед 
робіт Христофа Тауша згадуються розписи єзуїтських храмів у Вроцлаві 
(Польща), Тренчині (Словаччина), Нейссе (Німеччина), Еґері (Угорщина). 
Всі ці розписи виконано упродовж двох перших десятиліть XVIII cт.

Зважаючи на схожі риси у побудові композиції, можна припустити, 
що десь до цього часу могли належати і розписи ужгородської резиденції. 
Проте, беручи до уваги історичні відомості, які вказують на значні роботи 
з перебудови храму в Ужгороді у 1740-х роках, можна розписи зараховувати 
і до цього часу. Але ця нижня дата неможлива з причини виконання в 
залі над вікнами зображення імператорської родини. Проаналізувавши 
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стан живопису під час розчистки та беручи до уваги твердження Андрія 
Почекви, керівника групи реставраторів, ці зображення не є пізнішими 
вкрапленнями, а належать до первісної композиції. 

Над трьома вікнами, що повернуті на захід, у формі рельєфів на 
медальйонах виконано три портрети імператорських осіб. Над цент раль-
ним вікном – зображення імператриці Марії-Терезії, ліворуч від неї – 
зображення її сина Йосифа ІІ, а праворуч – Франциска І Стефана, чоловіка 
імператриці (Т. 7.1; 7.2; 7.3). Таким чином, медальйони не залишають 
жодних під став відносити зазначені розписи до середини XVIII ст., 
адже тільки 20 жовтня 1740 року Марія-Терезія вступила на престол. 
Зображення Франциска І Стефана, герцога Лотаринзького, обраного 
імператором Свя щенної Римської імперії 1745 р.447  і який помер 1765 р., 
могло б говорити про 1760-ті роки. Проте дату віддаляє зображення 
Йосифа ІІ, який був призначеним співволодарем Марії-Терезії 1765 року, 
а виконані на зображенні ініціали (як це було притаманно монетам того 
часу) говорять про нього як повновладного володаря. Напис на цьому 
медальйоні: IOS.(EPH) II D.(EI) G.(RATIA) R.(OMANORUM) I.(MPERATOR) 
S(EMPER) A(UGUST) GER. IER. REX, що можемо перекласти як «Йосиф ІІ 
Божою милістю імператор Священної Римської імперії та володар гер-
ман ців». Отже, датувати розписи часом, ранішим за 1765 рік, не маємо 
жод них підстав. Однак зображення молодого Йосифа ІІ дуже схоже на 
ре льєфи його власних ранніх монет, зокрема на дукаті, який чеканився 
в Кремніце 1783 року, що дозволяє говорити про дорослий вік молодого 
володаря. З цієї причини можемо вважати, що композицію слід було б 
датувати 1770-ми роками, що відповідає часу діяльності владики Андрія 
Бачинського. 

З цієї причини дозволимо собі припустити, що розписи виконано 
десь між 1775 – 1780 роками. Вони мали продемонструвати шану самій 
імператриці та цілому Дому Габсбургів, що не є винятковим явищем для 
тогочасного Закарпаття. Особливе ставлення українського населення до 
держави можна пояснити значними справами імператриці задля греко-
католицької церкви. Адже отримати у власність значні володіння та 
споруди, такі як єзуїтський костьол та монастир, графський замок родини 
Другетів, єпископство Топольця, яке приносило помітні прибутки єпархії, 
– це дуже багатий дар. Зараз Мішкольцтопольця недалеко м. Мішкольц 
(Угорщина).

Відкриття живопису як у святилищі собору, так і у консисторіальному 
залі дозволяє вважати, що ці твори мусили мати відображення у творчості 
єпархіальних художників, які у подальшому виконували велику кількість 
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живопису в церквах Закарпаття. Зокрема, сьогодні з упевненістю можемо 
стверджувати, що цей живопис знайшов своє продовження і у творчості 
Фердинанда Видри, про якого мова піде далі. Таким чином, можемо 
говорити, що живопис, який було створено у храмі та резиденції, визначив 
подальші художні орієнтири в оздобленні церковного інтер’єру на багато 
років уперед. А коли візьмемо до уваги сучасні тенденції у стінописі церков 
на Закарпатті, можемо казати, що відблиски цієї естетики помітні дотепер.

Інтер’єр кафедрального Хрестовоздвиженського собору в Ужгороді 
зберiгає риси бароко. Храм тринефний із двома масивними стовпами по 
обидва боки головного корабля. Вiд стовпiв по осi схiд – захiд перекинуто 
чотири масивнi арки, а стовпи декоровано пiлястрами з боку головного 
не  фа. Простiр бокових нефiв подiлений стiнками, які йдуть вiд стовпiв 
до зов нiшньої стiни, i в такий спосiб творять шiсть каплиць по обидва 
бо ки хра му. Аналогічний прийом – пристінні стовпи, що вивільняли 
внутріш ній простір з одного боку й укріплювали зовнішню стіну з дру го-
го, – був одним з улюблених у творчості зодчих кінця XVII – XVIII ст.448 

Стовпи беруть на себе головну частину розпору і виконують роль свого 
роду внутрішніх контрфорсів. Такий прийом за рахунок широкого цент-
раль ного нефу і звужених двох бокових надає враження зальності, від чут тя 
єдності всього простору – особа з будь-якої точки може оглядати спо руду 
цілісно. Принцип просторової цілісності став домінуючим майже в усіх 
храмах, які постали під впливом бароко. Такий принцип чи не впер-
ше було використано у соборі Іль-Джезу в Римі, збудованому 1575 р.449 

Спорудження ужгородського єзуїтського храму, незважаючи на час, мо-
же мо розглядати в контексті поширення бароко на землі східніше від 
Рей ну, що набуло особливої активності після перемоги над турками на-
при кінці XVII ст.450.

Після передачі у 1775 р. споруд єзуїтського монастиря в Ужгороді 
для потреб Мукачівської єпархії необхідно було пристосувати храмовий 
простір до вимог схiдної лiтургiї. Зважаючи на проблему, яка виникла 
з необхідністю будівництва нової резиденції та кафедрального собору 
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для канонізованої Мукачівської єпархії, за пропозицією придворного 
ар хiтектора Ф.А. Гiлебрандта (1719 – 1797)451, який на той час очолював 
створену в 1740 р. будівельну канцелярію при Угорській палаті, було пе-
ре дано пустуючі з 1773 р. приміщення єзуїтського монастиря та колегіуму. 
Таким чином, після 1775 р. розпочалися роботи з перетворення єзуїтського 
храму на кафедральний собор, а розташовану поряд будівлю монастиря – 
на єпископськi палати. 

Завдяки останнім відкриттям, сьогодні думки П. Сови про спо ру-
дження двох веж452, як і інформацію за 1943 р. про те, що єпископськi 
па ла ти до перебудови 1846 р. не були з’єднанi з собором, який мав тiльки 
од ну барокову вежу453, можемо вважати недійсними. Правда, залишається 
питання походження зображення єзуїтського костелу, яке наведено у праці 
зазначеного історика454, де над храмом домiнує один купол з лiхтарем 
(Іл. 3.3). На жаль, вихідних даних про джерело, з якого П. Сова взяв 
це зображення, не наведено, тому вид цього храму вважати єзуїтським 
костелом в Ужгороді мо жемо тільки гіпотетично.

Про те, що роботи пов’язані з необхідністю пристосування храму для 
потреб візантійської літургії, свідчать дослідження С. Тердіка455. Зокрема, 
роботи із заміни вівтаря проводилися за безпосередньої участі владики 
А. Бачинського. Так, великий центральний вівтар костелу необхідно було 
забрати через те, що відстань між ним і східною стіною була незначною, 
а відповідно, не дозволяла здійснювати обумовлений візантійською 
літургією обхід престолу з Євангелієм. Тому було прийнято рішення 
демонтувати зазначений вівтар (Іл. 4.74), а у святилищі встановити новий 
з балдахіном на трьох сходинках. У 1779 р. було виконано різьблення бал-
да хіна над престолом. Стрункі колони композитивного ордеру, які сьогодні 
встановлені на прямокутні балясини, підтримують легкий, нап’ятий, 
немов вітрило, балдахін. По чистій площині останнього тягнуться довер-
ху рокайлеві завитки, доповнені трояндами. Увінчує всю композицію 
вишукана рококова ваза. По нижньому краю балдахіна виконано систему 
ламбрекенів, прорізаних чотирилисниками, що надає їм вигляду мережива. 
Сам престол з невеликими колонами по боках – пізніший, бо рисунок 

451

454

455



215

престолу з кінця XIX ст. свідчить, що тут знаходився масивніший престол, 
на який і спиралися колони (Іл. 4.72; 4.73).

Відповідно, святилище зазнало помітних змін, обумовлених обрядом. 
Попередній вівтар, за припущенням, було перенесено з Ужгорода до 
кос телу м. Михайлівці (Словаччина)456. Також існує інформація, що вла-
дика А. Бачинський висловлював думку, щоб залишити бічний вівтар 
св. Сте  фа на457, тому твердження про те, що з храму було вилучено всі 
речі, по  збав лене підґрунтя458. Про те, що частина обладнання єзуїтського 
храму за ли ши лася, можуть свідчити бічні вівтарі у центральних каплицях 
ка фед рального собору. На цих престолах поставлено кам’яні частини 
стіль ниць, що вказує на їхнє використання римо-католицькою конфесією. 
Кон струкція цих двох престолів складається зі столу S-подібних обрисів 
та двох вівтарних ікон, розташованих одна над одною в архітектурному 
обрамленні. Верхня кругла ікона менших розмірів охоплена волютами, 
що, огинаючи силует динамічно вигнутого фронтону і виходячи вперед 
нижніми кінцями, спираються на розірваний карниз. Карниз своїми 
гострими кутами формує глибину простору вівтаря у верхній частині. 
Усю конструкцію підтримують дві колони коринфського ордеру, які 
спираються безпосередньо на вівтар. Попередній живопис втрачено. 
Зараз тут встановлено образ роботи Й. Бокшая «Богородиця з дитям та 
предстоячим учнем» (Іл. 4.75).

Вівтар, розташований зліва, зберіг первісне зображення «Розп’яття з 
предстоячими». При порівнянні письма іконостаса та цієї вівтарної ікони 
простежується спільна манера, що наводить на думку про одного й того 
ж майстра. Ікони для іконостаса Хрестовоздвиженського кафедрального 
со бору створив Тадей Спалинський перед 1780 р. Відповідно, є підстави 
при писувати цьому автору й вівтарний образ та датувати його часом 
за вершення робіт у соборі. Композиція чудово вписана у простір, від чу-
ва ється, що образ створювався саме для цього вівтаря. Отже, різьблення 
вже існувало до того, як було створено вівтарний образ (1780). На це 
вка зує і манера різьблення, більше наближеного до барокової ес те ти ки, 
аніж до примхливого рококо, як на зразках декору 1779 р. Струк ту ра 
вівтаря дає підстави припустити, що його створено раніше за іко ностас. 
До певної міри на час створення цих вівтарів може вказувати пор-
тал римо-католицького храму в Ужгороді. У формі вівтарів та порталу 
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прослідковується схожість композиційного вирішення, але на порталі 
костелу на місці колон розташовано пілястри, які динамічно накладаються 
одна на одну. Виходячи з того, що будівництво костьолу було завершене 
1766 р.459, можна припустити, що різьблення вівтарів собору могли 
виконати десь у проміжку між 1740 – 1773 рр. 

Зовсім іншим за характером є різьблення іконостаса кафедрального 
собору, виконане у стилі рококо кошіцьким майстром Франциском Фехом 
1779 р. (Іл. 4.17). Про цього ж автора згадується в 1801 р. у Хусті, де він 
виконав різьбярську роботу до нової церкви, збу до ваної 1789 р. Запис 
говорить: «Вѣрники за рѣзбарску роботу нового ико ностаса Франциску 
Тек, ктрый и в ужгородской каѳедральной церкви справил иконостас 
– заплатили 600 Ринс., а еще на мальваня, золочѣня и до кончѣня 
того же иконостаса требуется 1400 Ринських»460. На сьогодні іко ностас 
Хрестовоздвиженського собору в Ужгороді можемо вважати од нією з 
найбільш цінних пам’яток доби владики Андрія Бачинського не тільки 
на Закарпатті, але і на території цілої історичної Мукачівської єпархії. 

На іконостасі, окрім дати встановлення – 1779 р., є ще дві: 1858 р. 
та 1939 р., коли в соборі відбулися ремонтні роботи. Картуш має дві 
вер тикальні шпуги, на яких можна розгледіти написи (Іл. 4.77; 4.78). На 
правій шпузі на писано олівцем «Waldemarini Ioh.» (Йоган Вальдемаріні), 
прізвище на лівій шпузі латиникою досить важко прочитати. Напис 
виконано світлою і поновлено червоною фарбою. На картуші видно ще 
якісь значки, можливо, ініціали автора, що виконував роботу. Написи 
збереглися і на звороті інших ікон. Наприклад, на образі св. Варфоломія 
виведено ініціали «I. S.», на звороті образу св. Фоми – 1939 р. та ініціали 
«V. E.», а на іконі св. Миколая – напис, який досить складно розібрати, – 
ймовірно, це Szedlak Ferenс. 

Іконостас органічно вписався в інтер’єр храму, надаючи йому пиш-
ності та святкової піднесеності. Конструкція іконостаса чітка і ло гіч на. 
Його композиція розроблена з дотриманням логічного зв’язку з внут ріш-
нім простором будови. Іконостас поставлено в арковому просторі, який 
тво риться увігнутими пілястрами з двоярусними капітелями. Барокові 
криволінійні форми пілястрів роблять плавний перехід від корабля до 
вівтарної частини. Карнизи, що поярусно ділять іконостас, розкреповані і за 
своїм профілюванням досить близькі до двоярусних капітелей пілястрів у 
хра мі. Саме завдяки карнизам зберігаються ознаки архітектоніки, надаючи 
іко ностасу архітектурної логіки і монументальності. Орнаментальне оз-
доб лення надає йому характеру, який зближує цю пам’ятку з речами, 
ви конаними у стилі віденського рококо. Незважаючи на динаміку, якої 
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на дає карнизу розкрепованість, йому уже притаманні класицистичні про-
пор ції, що відповідає періоду створення. 

Верхній карниз апостольського ряду іконостаса виглядає своєрідним 
продовженням капітелі, а сам ряд відповідає висоті двоярусних капітелей 
увігнутих пілястр. Над ним розташовано пророчий ряд, який творить 
свого роду антаблемент і опирається на капітелі двох бічних пілястр. 
Композицію увінчує «Розп’яття з предстоячими». Форму хреста було дещо 
змінено, вірогідно у 1939 р. Зображення Голгофи виділене своєрідним 
аттиком у центральній частині верхнього карнизу. Простір під аркою, 
крім розп’яття, заповнений примхливої форми легким рокайлевим 
орнаментом. Нижче апостольського ярусу міститься празниковий ряд, 
а намісний ніби творить легку ажурну рококову перегородку між навою та 
вівтарем. Такому відчуттю сприяє використання над царськими вратами, 
дияконськими дверима та іконами намісного ряду трельяжу, – декоративна 
решітка, на яку накладено рокайлевий орнамент. 

Базуючись на рокайлевих мотивах, автор виконав також пластичну 
композицію царських врат (Іл. 4.76). Про статус храму свідчать єпис копські 
посохи та митра, які увінчують царські врата. Один із скіпетрів є майже 
копією зразка, подарованого імператрицею владиці А. Бачинському, – 
прикрашений зміями, а інший прикрашений двома пташками. Такого 
типу скіпетрів з пташками не зустрічаємо у храмовому декорі, скоріше 
цей мотив можемо вважати символічним і пов’язати його зі словами з 
Євангелія: «Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки»461. Та ка 
композиція з двох скіпетрів, між якими зображено митру, є дуже рід-
кісною. Переважно на завершенні царських врат зустрічаємо зображення 
пе ре хре щення хреста зі скіпетром. Стулкова планка, завдяки своїй 
легкості, не ділить врата на дві половини, а ніби зв’язує їх між собою. 
Цьому від чут тю сприяє також те, що планку обвиває невелика гірлянда 
з квітів тро янд. Живописні площини гармонійно поєднані з різьбленням. 
Живопис виконано на уже вирізьблених стулках врат.

У пропорції іконостаса домінує вертикаль, яка ритмічно членується 
карнизами розташованих один над одним ярусів. Декоративний ефект 
досягається завдяки ритміці орнаментальних мас та прозорих отворів, 
заповнених трельяжем. Це помітно його відрізняє від іконостасів, 
виразність яких досягається завдяки чіткій архітектоніці, притаманній 
іконостасам Галичини XVII ст. (церква Святого Духа в Рогатині 1650 р.) 
та Закарпаття, на які помітно вплинула ренесансна та барокова архі тек-
ту ра462. Такий хід не випадає з художніх процесів, бо можемо говорити, 
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що іконостаси в Україні другої половини XVIII і початку ХІХ ст. транс-
фор мувалися в ажурні вівтарні перегородки, навіть втрачаючи виразну 
струк туру і перетворюючись під впливом рококової естетики на легку 
де коративну перегородку з примхливими обрисами, як у соборі св. Юра 
у Львові. Однак дотримання рівної поярусної схеми в ужгородському 
іконостасі пов’язує його значно більше з традиційними іконостасами, ніж, 
наприклад, львівський, хоч обидва створені в другій половині XVIII ст. 

Серед унікальних частин ужгородського іконостаса є ніша для ре-
лік варію з частинками Хреста Господнього, виконана над царськими 
вра тами. Сам релікварій – вишуканий срібний хрест, створений 1785 р. 
Матеусом Салманом, ювеліром із м. Бардейов (Східна Словаччина)463. 
Мож на припустити, що у релікварії знаходилася частинка Хреста, яка 
була по дарована ще єзуїтам. Раніше у двох бічних нішах від релікварію 
зна хо дилися фігури ангеликів у молитовній позі. Сьогодні тут вміщено 
зоб раження рук з реліквіями, які належали блаженному Теодору Ромжі. 

Над нішею з релікварієм вміщено композицію «Тайної вечері» 
(Іл. 4.4.44). Са ме зображення побудовано з застосуванням лінійної 
перспективи та об’єм ного моделювання, однак широке використання 
позолоти як на тлі об разу, так і в деталях оздоблення одягу фігур надає 
твору урочистої декоративності. Над «Тайною вечерею» у третьому 
ярусі вміщено ікону «Деісіс» (Т. 7.5), на якій зображено Христа Великого 
Архієрея з предстоячими Марією та Іваном Хрестителем. Висота ікони 
та апостольського ряду збігається, але її ширина акцентує на со бі 
увагу і тим самим підтримує композиційну вертикаль. У нас туп ному 
пророчому ряді традиційний для XVII ст. образ Богородиці Воп ло-
чен ня було замінено картушем (Іл. 4.77) з написом із 12 псалма цер-
ков нослов’янською та грецькою мовами: «ЕІНТО ОNOMA K PIO  
E ЛОГНМЕNОN АПОТО  N N КАІ ЕΩΣ ТО  АІΩNОΣ. БУДИ ЇМ  
ГДНЄ БЛГОСЛОВЄНО  ННѢ И ДО ВѢКА». Поява цього картуша на 
місці ікони Богородиці є цікавим моментом у розвитку іконографії самого 
іконостаса, що можемо пов’язати зі зростанням ієрархічного значення 
вертикалі у структурі іконостаса. Це говорить про зміни у ро зу мінні 
поярусного членування іконостаса, які відбулися наприкінці XVIIІ ст. 
У XVII ст. богословська ідея пророчого ярусу розкривалася через цент-
раль ний образ Богородиці Воплочення, іконографія якого, най ві рогідніше, 
породжена акафістом Богородиці, у якому Марія представлена символічно, 
зокрема як ковчег завіту. Відповідно, пророки опиралися на святість, 
по в’язану з ковчегом, і водночас свідчили про втілення цієї святості 
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через при хід Спасителя. Використання картуша надавало іншого сенсу 
пророчому ярусові, бо прослава у всьому Творця повинна вказувати на 
життя пророків, присвячене Богу.

Отже, бачимо, що як у іконографії, так і в принципах оздоблення 
іконостас в Ужгороді зазнав деяких змін. Особливо хочеться відзначити 
мистецьку вправність Франциска Феха, який не тер пів одноманітності 
й сухості, вплітаючи у рококовий декор також то гочасну символіку. 
Зокрема у різьбленні намісного ряду він по-різ но му декорує консолі. 
Консоль, що фланкує царські врата з боку ікони Христа, прикрашена 
гронами винограду та колосками пшениці, а з боку Богородиці Одигітрії 
– трояндами та акантовими стилізованими листками. Таким чином, 
навіть у декорі простежується символіка Христа та Богородиці. Версію 
про символічність мотиву виноградного грона та троянди підтверджує 
широке його використання, наприклад, в оздобленні консолей іконостаса 
у с. Данилово Хустського району та свічників у Ве ли кому Березному та 
Нижніх Воротах Воловецького району. Виноградна лоза була широко 
представлена на іконах «Христос Виноградна лоза», яка часто зображалася 
на жертовниках храмів.

Уся орнаментика іконостаса будується на мотивах рокайлю, який то 
охоплює легку решітку, то примхливими зиґзаґами біжить її поверхнею. 
Сам орнамент є досить масивним для естетичних принципів рококо і 
цим дещо нагадує зразки у стилі бароко. Декоративні опори-консолі, що 
розділяють ікони, орнаментовані, а в нижній частині мають своєрідні 
волюти, завдяки чому контрастують із чистими карнизами. Цей контраст 
візуально підкреслює чітка поярусна структура, де кожний пишно де ко-
ро ваний ряд складається з ікон і консолей та розділяється спокійним 
кар низом. Такого типу іконостаси з горизонтально розміщеними рядами 
залишалися домінуючими на Закарпатті майже до кінця ХІХ ст. 

Зважаючи на наведені дати і беручи до уваги самі зображення, мо-
же мо говорити, що іконостас та іконопис, принаймні намісного ря ду, 
за знавав кількох поновлень. Про це говорить те, що в багатьох міс цях 
зо лотом перекрито первісний контур зображення як Марії, так і Христа. 
Змін зазнали й ініціали на намісному образі Христа, де під написом 
I Σ. X Σ. прочитується ІС.ХС (Іл. 4.80; 4.81). Подібна заміна відбулася 
і на зображенні Одигітрії. Іконам намісного ряду притаманне м’яке 
моделювання як облич, так і складок одягу, на відміну від інших образів, 
позначених пев ною схематичністю, де світлотіньові співвідношення 
поставлені до сить різко та геометризовано. Цікаво зауважити, що 
намісні образи у своїй іконографії розкривають час і події, пов’язані 
з кафедральним со бо ром. Зокрема св. Миколай тримає у руках 
єпископський скіпетр, що віддалено нагадує зразок, подарований владиці 
Андрію Бачинському (Іл. 4.82). Особ ливий інтерес викликає намісна 
ікона «Воздвиження Чесного Хреста Господнього» (Іл. 4.83). Композиція 
зображає літургійну подію саме у просторі Хрестовоздвиженського собору, 
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про що свідчать зображені ритмічно пілястри, які фланкують півциркульні 
арки каплиць. Підстави говорити про зображення інтер’єру собору дає 
також форма іконостаса, який або був уже змонтований у храмі, або був 
змальований з проекту. З цієї причини ікона має неабияку історичну 
цінність, бо, вірогідно, представляє первісне колористичне оздоблення 
храму. Окремо варто зупинитися на типажах, що представляють царські 
особи та поклонників, які знаходяться у храмі. У зображеннях людей 
цікавим моментом можемо назвати намагання художника зобразити 
усіх у міщанських та аристократичних одягах, що вказує на розуміння 
художником «пристойного» одягу. Цікаво, що на зображеннях деяких 
міщан через плече перекинуто плащі за зразком античних, засвідчуючи 
заучені художником схеми зображення одягу (Іл. 4.83; 4.84; 4.85).

Ікони ужгородського іконостаса писані на дерев’яних тяблах, покритих 
левкасом. Хоча майстер моделює образи святих за допомогою світлотіні, 
тло ікон, за винятком празникових, покрите золотом. Декоративний під-
хід зберігся також у зображенні корони царя Давида у пророчому ряду. 
Збе реження в ужгородських образах позапросторовості й позачасовості, 
ха рак терних для традиційної ікони, говорить про підпорядкованість 
майст  ра певним вимогам єпископа А. Бачинського щодо збереження 
особ ливостей східної церкви464. 

Іконопис Хрестовоздвиженського кафедрального собору витримано 
в одному стилі, правда, помітна деяка різниця у вирішенні фігуративних 
зображень (апостольський і пророчий ряд) та сюжетних ікон (празниковий 
ряд). В іконах апостолів та пророків традиція виявилася настільки міцною, 
що майстер, який добре володів засобами реалістичного живопису, 
надалі дотримувався форм, притаманних живопису церкви східного 
обряду, і тому тло залишилося золотим. Апостольські ікони виділяються 
витягнутою формою та виразним профілюванням рам. 

Фігури щільно вкомпоновано у формат, чому сприяють щедро за-
дра повані масивні плащі. Самі фігури позбавлені виразної динаміки – її 
ви являє експресія складок плащів, форма яких не підкреслює фігуру, а, 
нав паки, ніби живе своїм, окремим життям. Основа, на яку поставлено 
фі гури, трактується як традиційний позем, хоча в деяких випадках цей 
по зем виглядає, як пагорби (св. Варфоломій). 

Поряд із написами на кожній іконі ідентифікації апостолів сприяють 
ак се суа ри в руках кожного з них. Атрибутика, якою наділено апостолів, 
особ  ливо характерна для західного церковного малярства, що свідчить 
про іконографічні запозичення, які стають помітними на Закарпатті вже 
на прикінці XVII ст.465. Це наводить на думку, що прообразом для ужго-
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род ських ікон могли служити більш архаїчні зразки, які несли на собі 
по ряд з ознаками східної традиції елементи західних запозичень. У деяких 
зоб ра женнях апостолів, наприклад св. Пилипа, св. Матвія, св. Павла, 
св. Яко ва (Т. 8.1), додано своєрідні постаменти, на які покладено книгу 
(св. Мат вій) або опирається сама фігура (св. Яків). Незважаючи на 
загальну стриманість постав, деяким із них притаманний певний рух 
(святі Варфоломій, Павло, Марко), що засвідчує наростання впливу 
барокової естетики в тогочасному церковному живописі на Закарпатті 
(Іл. 4.86; 4.87; 4.88).

Зображення пророків вкомпоновані у дещо витягнуті чотирилисники. 
На відміну від апостолів, пророки зображені у вигляді півфігур із певними 
порушеннями пропорційних співвідношень частин тіла. Наприклад, руки 
на зображеннях виглядають дещо здрібненими відносно портрета. Поряд зі 
світлотіньовим моделюванням обличчя і рук волосся зображене дрібними 
мазочками, які нагадують іконописну манеру (Іл. 4.89; 4.90; 4.91; 4.92).

Інакше трактуються ікони празникового ряду, які на іконостасі уже 
діляться на групи Господніх і Богородичних свят. Тут золото бачимо 
хіба що на німбах чи декорі одягу Богородиці та Христа. При збереженні 
декоративності празниковому рядові притаманні світлотіньове моде-
лю вання фігур та повітряна перспектива у зображенні простору. Події 
два надцяти празників розгортаються серед природи, але цей пейзаж 
важко назвати реалістичним: дерева, ріки, гори – скоріше узагальнений 
уявний антураж, який має підкреслювати реальність зображених подій. 
На зображеннях зустрічаємо велику кількість символіки. Наприклад, у 
зображенні «Хрещення Господнє» (Іл. 4.93) на передньому пла ні бачимо 
дерево, в основу якого забито сокиру, що є символічним від об ра женням 
проповіді про дерево, яке не родить доброго плоду.

Особливістю цього живопису є велика увага до принципів фор-
мо творення тогочасного європейського мистецтва. Це стосується як 
фор  ми, так й іконографічних схем, що чудово проявилося у композиції 
«Вос кресіння Господнє». Загалом тему «Воскресіння Господнє» східна 
іконографія розробила досить цікаво, наприклад, в Єрмінії зустрічаємося 
з двома сценами: «Зішестя до пекла» та «Воскресіння Христово». 
У пер шому варіанті Христос зображається ламаючим пекельні ворота 
і звіль няючим Адама. Сцена Воскресіння Господнього зображає ангелів 
у пе чері на пустому гробі, а над печерою возноситься у сяйві Христос, що 
благословляє правицею, а лівою рукою тримає знамено із золотим хрестом. 
З другого тисячоліття з’явилося зображення Воскресіння Господнього, 
яке нагадувало царський тріумф, де Христос зображався переможцем 
зі знаменом у руках, а біля гробу – повержені охоронці. Останній тип 
зображення був добре розпрацьованим у Західній Європі, що дозволяє 
нам говорити про «Воскресіння Господнє» з Ужгорода як про західне 
іконографічне запозичення. Важко сказати про джерело, яке стало зразком 
для цього зображення. Пошук аналогів дозволяє говорити, що ужгородська 
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композиція віддалено нагадує роботу Тиціана, створену у 1540 р. Тут 
так само, як в італійського майстра, унизу зображено воїнів, над якими 
возноситься постать Христа, який тримає у руці знамено. Звісно, що не 
можемо роботу Тиціана вважати безпосереднім джерелом, скоріш за все, 
зразком для митця послужили якісь переспіви Тиціанівського твору в 
латинських храмах Закарпаття.

Така історична редакція цієї теми була досить близькою для звичайної 
людини. Оповідні історичні композиції були значно ближчими, бо від по-
відали реаліям часу, в якому історія ставала основним чинником сві до-
мос ті. Про чіткі орієнтири на західну естетику вказує також композиція 
«Бла говіщення» (Іл. 4.94). Опис цієї сцени у Єрмінії виглядає таким чи-
ном. У хра мині пресвята Діва стоїть, трохи нахиливши голову, в лівій 
ру ці три має клубок шовку, а праву простягає до ангела. Перед нею стоїть 
Гав  риїл і правою рукою благословляє Марію, а у лівій тримає квітучу лі-
лею. Над храминою видно небо. Звідти на голову пресвятої Діви спадає 
про мінь, який означає осінення Святого Духа. У випадку ужгородського 
со бо ру Марію зображено за столиком з бароковою ніжкою, обличчя звер-
нено до ангела, який піднімається на хмаринці і тримає у руці лі лею. 
Над цією групою зображено Бога-Отця та ангела. Як бачимо, ця ком-
по зиція не особливо узгоджується з приведеним вище описом. Однак 
по дібний принцип зображення сцени «Благовіщення» зустрічаємо у ба-
га тьох художників Європи. Найближчим прототипом можна вважати 
«Бла говіщення», виконане 1567 р. у Венеції, найвірогідніше Ель Греко. 
Да ний ескіз так само зображає Марію за столиком в інтер’єрі, а перед 
нею на хмаринці – ангела Гавриїла. Над усією групою угорі зображено 
го  луба та ангелів. Розглядаючи цей ескіз, можна припустити, що це деяка 
ім провізація іконографії, приведеної у Єрмінії. Таким чином, бачимо, 
що Тадей Спалинський добре засвоїв принципи зображень, популярних 
у Європі.

До групи ікон, інспірованих західними зразками, можемо віднести і 
композицію «Різдво Господнє» (Іл. 4.95). Робота відзначається глибокою 
людською емоційністю. На композиції Марія з Йосипом знаходяться у 
стайні, де на задньому плані можемо бачити драбину, за яку тваринам 
давали сі но. Спеленане немовлятко зображено лежачим на сіні, яке дивує 
своєю білосніжністю. У цьому контексті згадуються слова з колядки «...сіно 
крас не, як лелія, на нім же Божа Марія, всему світу Царя дала, да будет 
їй честь і слава...». Цей твір розкриває казковість сприйняття події на-
род ження Христа для простого селянина. Перед Христом схилилися пас-
ту хи, які мають дещо грубуватий, гротескний характер. У традиційному 
іконописі при розкритті цієї теми зображалися здебільшого волхви, але, 
як бачимо, для Закарпаття західне поклоніння пастухів було особливо 
привабливим, адже майже вся Верховина вела господарство, основане на 
скотарстві. Автор з особливим замилуванням ставиться до пастухів, які 
зображені на колінах перед Спасителем. На відміну від Марії і Йосипа 
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їх змальовано в сучасному для автора одязі, в одного з пастухів через 
пле че перекинуто велику шкіряну тайстру, а біля ніг лежить крисаня 
(ка пелюх із загнутими догори полями). Образи пастухів трактуються 
реа лістично і переконливо, хоча в них важко побачити відображення 
конкретних осіб. У кошику пастухів кольорові подарунки, їхній одяг ско-
рі ше умовний, аніж має якісь етнографічні ознаки. Складно вказати на 
походження такої форми зображення, проте можемо сказати про помітний 
вплив барокового мистецтва. Зокрема, коли порівняємо композицію з 
Хрестовоздвиженського собору з твором Гвідо Рені «Поклоніння пастухів», 
то можемо побачити, звідки йдуть впливи на Тадея Спалинського. Це 
під тверджується і зображенням ангела у верхній частині, що нагадує ба-
ро ковий прийом – введення у реальний простір несподіваного вторгнення 
небесних сил. Цим прийомом у барокових композиціях надавалося 
відчуття небуденності, загадковості, ба навіть незрозумілості простору, 
де переплітаються небесне і земне.

Особливий інтерес викликає композиція «Втеча до Єгипту» (Іл. 4.96), 
яка також пов’язана з різдвяним циклом свят. Марія зображена сидячою 
на ослику, а Йосип, тримаючи палицю, показує на дорогу. У верхній 
частині композиції – ангел, який тримає аркуш з написом: «Возми отроча 
і матер єго і біжи в Єгипет». Поява вгорі ангела знову говорить нам про 
помітний естетичний вплив бароко, наприклад, ангели на композиції 
«Втеча до Єгипту» Луки Джордано (1685). Цікаво, що у даній композиції 
немає нічого спільного з описом цієї теми в Єрмінії.

Це дає підстави говорити, що західні іконографічні схеми не ви-
кли кали упередження не тільки у художників, але і серед населення уже 
не сприймалися, як чужі. Звісно, говорячи про іконостас Хрес то воз дви-
женського собору, мусимо робити поправку на замовника, яким був ви-
со коосвічений владика Андрій Бачинський. Однозначно, що в іконостасі 
втілювалися погляди на прекрасне не самої громади, а значною мірою 
визначалися смаками єпископа. Про це чудово говорять і його власноручні 
підписи під проектами, які було запропоновано Франциском Фехом, 
майстром з Кошіце, для оздоблення кафедрального собору. 

Незважаючи на помітні запозичення, у багатьох зразках також 
спостерігаємо ознаки попередньої живописної традиції. В цьому контексті 
особливо цікавою виглядає ікона «В’їзд до Єрусалима» (Іл. 4.97), де майстер 
спробував поєднати нові і старі принципи живопису. На передньому 
плані бачимо зображення Христа, який сидить на осляткові, а за ним іде 
група апостолів. Попереду Христа – група благословляючих людей, які 
устелюють дорогу гілками й одягом. Коли порівняємо це зображення з 
традиційною візантійською іконографією, то зауважимо багато спільного. 
В обох випадках можемо говорити про фронтальність і площинність 
розгортання самої події. Єрмінія цю композицію змальовує таким чином: 
зображається місто, поза яким гора, Христос їде по ній на осляткові й 
благословляє; за Ним ідуть апостоли. Перед Ним на горі видно дерево, 
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а на ньому діти зрізають гілки серпоподібними ножами та кидають 
їх на землю, а один отрок заліз на дерево і дивиться на Христа. Біля 
осла інші діти: одні тримають гілки, декотрі юрмляться, інші виймають 
скалки із ніг. Коло воріт Єрусалима – юдеї, чоловіки і жінки з дітьми на 
руках і на плечах, тримають також гілки; ще інші дивляться на Христа 
зі стін і вікон міста. Отже, фігуративна група ікон з Ужгородського 
собору виглядає майже аналогічно, однак на цій композиції з’явилася ще 
одна надзвичайно цікава деталь, а саме – другий план, де у перспективі 
зображено масу людей, що стоять обабіч дороги, яка веде до Єрусалима. 
Сам Єрусалим оточений оборонними мурами з баштами, завершеними 
бароковими верхами. 

Таким чином, твір можемо розділити на дві різні за підходом ком-
по зиції. Це передня група, дія якої розгортається на площині, де Христос 
з апостолами рухається зліва направо перед глядачем. Коли ди ви тися на 
цей принцип розташування фігур, досить специфічно виглядає поява 
прос тору, який манить погляд глядача у глибину картинного поля. Ця 
ілю зія стала даниною новій художній естетиці, яка поступово ставала 
по пулярною у нашому краї. Цікавим виглядає місце з’єднання переднього 
плану з другим. Це відбувається на німбах Христа й апостолів. Німби, 
будучи декоративними і плоскими через використання золота, неначе 
маскують деяку штучність цього поєднання. До певної міри ця композиція 
нагадує прийом молодого Рафаеля у композиції «Заручини Марії», де 
так само на передньому плані основна група, а перспективна доріжка з 
храмом творить досить значне доповнення до неї, ідучи вверх і в глибину 
картинного поля.

Особливо чітко бачимо збереження попередньої традиції в іконі 
«Успіння Пресвятої Богородиці» (Іл. 4.98). У ній автор спирається на 
якусь давнішу іконографічну схему. Богородиця зображена на смертному 
одрі в червоному мафорії, а біля неї схилилися апостоли. На передньому 
плані – апостол Петро з ключем у руках. Над цією сценою у верхній 
частині образу в оточенні хмар зображено Ісуса Христа з розпростертими 
руками. Коли порівняємо цю композицію з іконою «Успіння» з церкви 
с. Крива Хустського району, то помітимо багато спільного. Правда, саме 
зображення в Кривій площинно-декоративне, але й тут змальовано Петра 
на передньому плані з ключем та кадилом, Богородиця у червоному ма фо-
рії лежить на подібній циліндричній подушці, Христос так само ото че ний 
хмарами і тримає в руках спеленану душу Богородиці. Навіть про фі-
лю вання ікон з Кривої (Іл. 3.11) та Ужгорода чимось подібне. Як можна 
су дити з різьблення навколо рами ікони з Кривої, що нагадує зразки з 
Со кир ниці, її можемо датувати серединою XVIII cт. Ікона «Успіння» дуже 
близька до опису, поданого у Єрмінії, за винятком зображення єврея з 
від січеними руками, якого на композиції з Ужгорода та Кривої немає.

Про можливість прототипів свідчить також розп’яття в одному з 
бічних вівтарів. При порівнянні цього твору з іконою з с. Домашин Ве-
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ли коберезнянського району, намальованою Яцьком з Вишні (1656) на 
замовлення священика Лазаря, впадає в око схожість композиційного 
вирішення466. В обох випадках світле тіло Христа активно виділяється 
на темному тлі. На домашинській іконі праворуч розп’яття стоять Іван 
Богослов та сотник Лонгін, ліворуч – Марія з Марією-Магдалиною. 
На іконі з Хрестовоздвиженського собору зліва від хреста зображено 
Марію з двома жінками. Постава та жести Івана в обох випадках майже 
однакові. На обох образах Христос намальований у терновому вінку з 
заплющеними очима.

Над перекладиною хреста як у Домашині, так і в Ужгороді виконано 
зображення сонця і місяця, що оповиті хмарами. Але якщо у першому 
випадку вони схематичні, то в другому – виконані в реалістичній 
манері. На іконі з Ужгорода фігура Христа також зображена за зразками 
західного малярства. Створюючи композицію, автор оперує реалістичними 
принципами, вдало використовує колір та світлотіні, досягаючи рельєф-
нос ті і вагомості фігур. Хоча певних умовностей автор так і не позбувся, 
наприклад хрест вкопано у своєрідний позем (Іл. 4.99).

Велика увага єпископа Андрія Бачинського до збереження тради ції 
церкви та народу мала позначитися і на художніх формах, що напов-
ню вали інтер’єри храмів. Незважаючи на уніфікаційні процеси, які 
ак тивізувалися в Австрійській імперії з кінця XVIII ст., сама форма ві-
зан тійської літургії вимагала особливих підходів до оздоблення інтер’єру 
храму. Важливість іконостаса для богослужіння у церкві східного обряду 
вплинула на усталення його форми, що у подальшому змушувало навіть 
чужинців дотримуватися традиційних форм. Вірогідно, це і породило той 
симбіоз західноєвропейського декоративного оздоблення і традиційної 
для українських іконостасів XVII ст. структури з горизонтально роз та-
шованими ярусами. Спроби підкреслити свою «руськість» мусили про-
яви тися не лише у мові послань та циркулярів, а й у малярських речах, 
що підтверджує іконостас Ужгородського кафедрального собору.

Виконання іконопису в Ужгородському соборі помилково було при-
пи сано єпархіальному художнику Фердинанду Видрі (1858 р.)467. Але, як 
свідчить живопис іконостаса, ця думка є хибною. На це ж вказують ікони 
іконостаса в с. Кенезло (Угорщина), а сам іконостас, який Б. Пушкаш да-
тує 1830-ми роками468, за своїми формами і манерою живопису наслідує 
уж городський. Окрім того, за твердженням Л. Пушкаша, іконопис при-
писується Ференцу Видрі, батькові Фердинанда Видри. Живопис іко-
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но стаса в Кенезло засвідчує, що Ференц Видра виконував ці ікони під 
впли вом кафедрального собору, але в них помітна більша розповідність, 
з’являється антураж у вигляді натуралістичних гір, письмо позбавлене 
світ лотіньової напруги. Тому приписування Фердинанду Видрі іконопису 
Хрестовоздвиженського собору є хибним. Найвірогідніше, як твердить 
о. Л. Пушкаш, іконопис мав виконувати Тадей Спалинський, монах-
василіа нин з Мукачівського монастиря, про що свідчать ініціали на ножі 
св. апостола Варфоломея. 

Як засвідчують архівні джерела, над оздобленням простору ка-
фед рального собору працювали також інші майстри. Зокрема проекти 
єпископської кафедри та амвона було виконано 1779 р. Йоганом Фехом 
(Іл. 4.106; 4.107; 4.108). Останньому належить проект жертовника і 
дияконника, ство ре но го 1780 р. Жертовник та дияконник у північному й 
південному кутках вівтаря своєю формою нагадують бічні престоли, але 
оздобленням значно різняться від них. Нижня частина жертовника – це 
невеликий п’єдестал, на якому вміщено S-подібно вигнутий жертовник. 
Над ним встановлено образ «Зняття з хреста», рама якого вміщена між 
двома консолями, які завершено ажурним декором з рококових завитків та 
квітів. Як консолі, так і різьблене завершення жертовника своїми формами 
нагадують різьблення іконостаса, а також лав крилосів (Іл. 4.100).

 Сам живопис було створено 1781 р., про що свідчить дата на зво рот ній 
стороні ікони. Особливо вражає своїм драматизмом композиція «Зняття 
з хреста» (Т. 8.2). У пошуках близьких до цього твору форм звернули 
на себе увагу твори XVI ст. голландських майстрів, зокрема «Зняття з 
хреста» роботи Гуго Ван дер Гуса469, Рогіри ван дер Вейдена. У творі з 
Уж го рода можемо побачити ту дещо наївну реалістичність, що притаманна 
творам художників Голландії, а також нерідкими є порушення пропорцій, 
наприклад дрібні руки у порівнянні з величиною голови. Однак на творі 
з жертовника вражає досконалість моделювання простору, де відчуваємо 
розуміння художником повітряної перспективи. Інша композиція на 
дияконнику – «Невіра св. Фоми» (Іл. 4.101) зображає зібрання апос толів 
у оздобленій рокайлевим орнаментом палаті з кесонованою стелею. На 
цій роботі досить помітні пропорційні порушення навіть у фігурі Христа, 
проте моделювання надзвичайно делікатне і вражає своєю професійністю. 
На цьому образі зауважуємо характерний прийом для цього художника 
– затемнення фігур у нижніх кутках картинного поля, що допомагає 
акцентувати центральну частину твору. Саме такий прийом зауважуємо 
також на композиції «Воздвиження Хреста Господнього» (Іл. 4.102).
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Іншими творами, що виконані за проектом Йогана Феха, є досить 
масивні амвон та єпископська кафедра. Конструкція та декоративне на ван-
та ження амвона дають підстави говорити про рококо, бо консолі виконані 
аналогічно до зразків на іконостасі. Балдахіни як над казальницею, так і над 
кафедрою є досить масивними, по периметру охоплені рядом ламбрекенів. 
На балдахіні над казальницею встановлено митрополичий двораменний 
хрест, а над кафедрою – герб єпископа А. Бачинського. По обидва боки 
від амвона на симетричних волютоподібних формах розташовані чаші 
з квітами, які виконано віртуозно, з глибоким розумінням пластики та 
принципів оздоблення храмового простору. Символіку амвона вирішено 
через встановлення образу апостола Павла на площині під балдахіном. 
Сам твір також належить до кола робіт майстра, який працював над 
живописом іконостаса.

Навпроти амвона розташована єпископська кафедра. Її композиція 
аналогічна до казальниці. До неї ведуть три сходинки з єпископською 
кафедрою на верхній. Пишне крісло з підлокітниками, які завершуються 
голівками орлів, виконане в стилі рококо: орнаментика, кабріольні ніжки, 
сама форма. Майже не прочитується конструкція крісла, кожна його 
частина є немов продовженням іншої. Крісло оббито бордовою замшевою 
тканиною, що гармонійно поєднана з позолотою різьбленої частини. 
Над завершенням високої спинки встановлено рельєфне зображення 
єпископської митри. Вгорі над митрою розміщено образ Христа Великого 
Архієрея в єпископському вбранні, який возсідає на троні в інтер’єрі, що 
нагадує кафедральний собор. Таке зображення над кафедрою єпископа 
під креслювало владу, що надавалася духовному провіднику єпархії. При 
цьому варто пригадати, що сакос (вбрання єпископа) спершу но сили 
лише імператори, і тільки згодом був даний дозвіл на сакос Констан-
тинопольському патріарху. Вірогідно, після падіння Візантійської імперії 
сакос як одяг єпископів східного обряду міг символізувати владу єпископа 
не тільки над церквою, але й царську над народом. Підтвердженням 
цього є герби на іконостасі із с. Гукливого Воловецького району, про 
який мова піде згодом, та ікона з с. Гуньковці (Словаччина). У такий 
спо сіб в оздобленні єпископської кафедри Хрестовоздвиженського собору 
символічно підкреслювалося розуміння єпископом своїх завдань як перед 
церквою, так і перед народом (Іл. 4.103; 4.104; 4.105).

До групи цього живопису належать також твори на бічних вівтарях 
Івана Хрестителя (Іл. 4.109) та св. Андрія (Іл. 4.110). За всіма ознаками 
ці образи давніші від самого неорококового різьблення, яке на підставі 
поширення неорококо в Австрії можемо датувати 1860-ми роками. Однак 
живопис Ф. Видри, який тут уміщений, також може свідчити і про 
можливість виконання цих вівтарів у часі роботи у храмі зазначеного 
митця 1858 р. Тому існуючі давніші твори було вміщено у простір рам 
нових вівтарів. Так, постать Івана Предтечі зображена біля дерева, у 
стовбур якого забито сокиру, а на розгорнутому сувої напис: «Покайтеся 



228

бо наблизилося царство небесне». Манера живопису дуже схожа до 
робіт, які знаходяться на іконостасі. До цієї ж групи належить також 
образ св. Андрія Первозванного. Тут також вправно, хоча і схематично, 
виконано зображення середовища. Автор живопису намагається досягнути 
максимальної реалістичності у образі. Цей реалізм у деяких випадках 
доходить до того, що, наприклад, ми можемо вгадати породу деревини 
на хресті у апостола. Можемо впевнено говорити, що художник, який 
створював цю композицію, добре знав вигляд деревини бука.

Отже, бачимо, що завдяки старанням владики А. Бачинського у су час-
ному кафедральному соборі було створено величезний комплекс живопису. 
Це свідчить не тільки про те, що владика ставив вимоги до живопису у 
церкві, але і сам був великим шанувальником мистецтва. Аналізуючи сті-
нопис та іконопис у кафедральному соборі, можемо констатувати значну 
змі ну в образотворчому мистецтві краю, а разом з тим маємо підстави 
говорити, що інтер’єр Хрестовоздвиженського собору є своєрідним па-
м’ят ником у живописі визначному духовному і культурному діячеві як 
За карпаття, так і територій, які входили до складу історичної Мукачівської 
єпархії, владиці Андрію Бачинському.

Нові художні віяння у кінці XVIII ст. на території тогочасної Му-
качівської єпархії були настільки значними, що навіть художники, 
які працювали на периферії у дерев’яних храмах, демонструють своєю 
творчістю орієнтацію саме на барокову художню форму та естетику. 
Серед найкраще збережених зразків такого живопису можна назвати 
настінні розписи у церкві св. Параскеви у с. Олександрівка Хустського 
р-ну. Зважаючи на принцип розташування живописних сцен, можемо 
говорити, що у церкві св. Параскеви зберігається схема, притаманна 
стінопису церков ще XVII ст.470. Так, у святилищі переважають зображення 
на тему євхаристії, а також зображення отців церкви та святителів. У наві 
традиційно зображено сцени страстей Господніх та мучеників і мучениць, 
а у бабинці – сцени Страшного суду та апокаліптичні композиції. 

Виконання цього живопису звикло приписується Стефану маляру 
Теребельському, однак на сьогодні нам мало що відомо про постать 
цього художника, зрештою, залишається нез’ясованим цілий ряд питань, 
пов’язаних також із його творчістю. Зокрема, коли придивимося уважніше 
до комплексу настінного живопису, можемо зауважити, що тут маємо 
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справу, найвірогідніше, не з одним художником. Тому постає важлива 
проблема, яка потребує з’ясування тієї частини розписів, які можна б 
приписувати зазначеному вище майстрові. Про наявність у храмі кількох 
малярських манер говорить Григорій Логвин, виділяючи принаймні трьох 
митців, які працювали у святилищі, наві та бабинці471. Проте у даному 
дослідженні не береться до уваги ще один комплекс живопису – це сам 
іконостас, де зауважуємо роботу також не одного художника, зокрема 
намісна ікона Богородиці Одигітрії виконана в одній манері, а зображення 
Христа Учителя – у зовсім іншій. Тому для з’ясування питання, яка 
частина живопису може належати Стефану маляру Теребельському, 
можемо опертися на Звід пам’яток містобудування472, де читаємо, що 
саме наву було виконано цим художником, про що свідчить напис у 
наві. Проте такого підтвердження при обстеженні живопису нави храму 
в Олександрівці не вдалося знайти. Стан, у якому зараз знаходиться 
пам’ятка архітектури, є дуже поганим, зокрема через протікання даху 
відбулися значні втрати живописного шару. Тому зазначений розпис 
потребує термінового і ретельного дослідження, а відтак і реставрації 
чи, принаймні, закріплення. 

Обстеження інтер’єру дозволило відшукати згаданий напис над 
одвірком вхідних дверей з нави до бабинця, який майже втрачений, де 
можемо прочитати: А Θ ΣОВЕРШИ НІ..(?) ДΝ  АВГ ΣТ. Таким чином, 
маємо підтвердження саме дати 18 серпня 1779 року, однак, на жаль, 
ніде не вдалося відшукати напису про автора. Можливо, це пов’язано з 
втратами, зокрема одвірок знизу помітно стесаний. Можемо припустити, 
що з цим розтесом знищено і авторський напис. З цієї причини мусимо 
тільки довірятися попередникам у ідентифікації автора живопису, як і в 
багатьох інших речах473. Разом з тим, незважаючи на розтиражованість 
цієї пам’ятки, нерідко виникають і питання датування живопису храму. 
Наприклад, сьогодні побутують дві дати: одна подана у праці І. Попа – 
1799 р.474 та друга – 1779 р., яку бачимо у Зводі пам’яток містобудування475. 
Збережений напис дає підстави відносити живопис саме до того часу, 
який подано у Зводі пам’яток (Іл. 4.111).

Отже, серед розписів, що збереглися у наві під заломом на 
південній стіні, можемо бачити в круглих люнетах мучеників: Симон 
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Стовпник (Іл. 4.114), св. Пафнутій (Іл. 4.115), Олексій – чоловік божий 
(Іл. 4.112), Федір Тирон (Іл. 4.113), а на північній – мучениці: Параскева, 
Катерина, Марія Єгипетська476. На північній стіні над виступом зрубу 
до середини храму збереглися зображення сцен страстей Господніх – 
«Несіння Хреста» (Іл. 4.117) та «Розп’яття Господнє». Композиції було 
розділено зображенням декоративних колон. Зважаючи на те, що західна 
колона закінчується без завершення під вікном та помітні втрати в інших 
фрагментах розписів, маємо підстави говорити, що північне верхнє вікно, 
як і нижнє на крилосі, були прорізані уже після виконання живопису. 
На південній стіні нави над заломом, як можна судити зі збережених 
фрагментів, першою від іконостаса була композиція «Моління про чашу», 
на що може вказувати фігура Христа на колінах у молитовній позі. 
Далі, вірогідно, була сцена «Взяття під стражу», а біля хорів, мабуть, 
«Христос перед Каяфою», бо тут досить добре прочитується постать 
першосвященика. Це дозволяє зробити припущення про виконання сцен 
страстей у верхньому ярусі стін храму, які розпочиналися на південній – 
сценою «Моління про чашу» і завершувалися композицією «Розп’яття 
Господнє» (Іл. 4.116).

На одвірку при виході з нави – напис з датуванням 1779 р. і тут 
же на балці західної стіни у декорованих кругах зображення «Каїн та 
Авель», а на крайній з півдня – «Вигнання із раю». Інші проглядаються 
дуже погано, хоча у праці П. Жолтовського на цій стінці згадано ще 
розпис «Адам і Єва»477. На стелі виконано ряд зображень. По кутах 
склепіння у декоративних обрамленнях – образи євангелістів (Іл. 4.121). 
На північній стороні склепіння зображення «Сон Якова» та «Колісниця 
пророка Іллі» (Іл. 4.120), яку запряжено чотирма червоними крилатими 
кіньми. На південній стороні – малюнок, пов’язаний з апокаліптичною 
тематикою, про що свідчить і напис АПОКАЛИПΣЪ ГЛАВА ВІ, тобто 
ідеться про 12 главу книги «Одкровення Івана Богослова». Найбільш 
східне зображення – це домінуюча постать Христа (Іл. 4.118), від уст 
якого відходить меч, та зображення свічників, яких збереглося п’ять 
(Іл. 4.119). Вірогідно, це зображення можемо пов’язати з описом сюжету 
семи світильників. Інші зображення на стелі ледь проглядаються, серед 
них досить добре збережена жіноча постать; беручи до уваги записану 
главу, можемо вважати цю фігуру образом «жінки, одягненої у сонце», 
що стоїть на місяці, а на голові має корону з дванадцяти зірок. І справді, 
тут бачимо фрагмент місяця і особливо добре збережено сяйво з зірками 
навколо голови.
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У бабинці на вінцях виконано апокаліптичні сценки та зображено 
воїнів на конях (Іл. 4.124). При вході з бабинця до нави виконано 
зображення дванадцяти суддів на хмарах (Іл. 4.122). Зважаючи на 
фрагментарність самої композиції, можемо говорити про пізніші 
втручання, зокрема розтісування балок та прорубування отворів у стіні, 
яка відділяє наву від бабинця. На західній стіні у медальйоні бачимо 
зображення вагітної жінки навколішки, яка несе на спині демона, який, 
у свою чергу, щось тримає у руках (Іл. 4.123). Зараз сцену дуже важко 
ідентифікувати. Залишок напису говорить « т готѣша на… Бремен». 
Наступне зображення – фігура з відтятою головою478, у якій можемо 
вбачати «Усікновіння голови Івана Хрестителя». У центральному люнеті 
над входом до храму живопис дуже сильно пошкоджений, однак, зважаючи 
на зображення коронованого скелета, можемо припустити, що тут маємо 
алегоричну композицію «Тріумф смерті». Наступна композиція – людина 
зі зв’язаними руками в оточенні воїнів, і остання, вірогідно, – «Христос 
перед Пілатом».

Тут же у бабинці зображено цікаву композицію, що представляє 
притчу про п’ять мудрих і п’ять немудрих дів. Композиція особливо цікава 
з огляду на те, що вона ще у середньовіччі була тісно пов’язана з входом 
до храму479 або пресвітерію, наприклад саме зі смолоскипом-чашею бачимо 
зображення мудрої діви, яке було нещодавно відкрито на тріумфальній 
арці готичного храму XV ст. у м. Хуст480. Іконографія дів з чашами є до-
сить цікавою і зустрічається не тільки у Хусті, але подібну іконографію 
мудрих і немудрих дів бачимо і на північному порталі Магдебурзького 
собору. Виконання зображення притчі «Про мудрих і немудрих дів» 
саме у цьому місці, вірогідно, пов’язано з давнішою традицією, бо саме 
нартекс у давнину був місцем, де знаходилися оглашенні, які готувалися 
до хрещення. І тема мудрих і немудрих дів була важливою, нагадуючи 
майбутнім християнам про потребу збереження віри. З цієї причини 
використання цієї композиції у нартексі церкви с. Олександрівка викликає 
особливий інтерес.

Таким чином, у церкві св. Параскеви на південній стіні бабинця 
бачимо зображення немудрих дів, у яких згасли світильники. Композиції 
виконано особливим чином, бо ці п’ять дів не тримають у руках свої 
світильники, які виконано у вигляді чаш, наповнених вогнем. Характерним 
у зображенні є те, що тут навіть теологічна частина розв’язана засобом 
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алегорії. Немудрі діви затуляють собою чаші. Перша із них, з боку 
композиції Страшного суду, виконана у молитовній позі зі звернутим 
поглядом до Судді, проте чаша на задньому плані з перекинутим вогнем. 
Друга зображена у діалогічній позі, звернута до третьої. Вона не помічає 
перекинутої чаші-світильника за своїм червоним плащем, який, до речі, 
може сприйматися як знак царственної особи, досить впевненої у собі. 
Третя – у позі зажури. Вона дивиться на чашу, яка перекинулася перед 
її очима. Цікаво, що зажурена бачить перед собою чашу, а не затуляє 
її собою. Четверта – єдина, яка тримає чашу в руках, ба навіть показує 
на неї. І хоч на обличчі її радість – чаша у руках пуста. Остання – п’ята 
фігура, яка одягнута у сірі кольори, у молитовній задумі, проте чаша 
також перекинута і пуста. Перед цими дівами бачимо маленькі врата, які 
закриті. На дверях добре видно форму отвору для ключа. Двері, поряд з 
якими бачимо два маленькі віконця, намальовані у перспективі (Т. 9.1). 

З північного боку розташовані зображення мудрих дів. Перша з них 
обома руками тримає чашу, наповнену вогнем, і підносить її до Судді. Вона 
одягнута у біло-червоні одяги, що є знаком чистоти. Друга – звернута до 
третьої, тобто використовується композиція південної стіни. Проте вона 
скоріше запрошує третю, а лівою рукою твердо тримає свій світильник. 
Третя – дивиться у бік Страшного суду і показує лівою рукою на свою, 
повну вогню, чашу. Четверта – у синьому плащі, також тримає чашу, 
сповнену вогню, показуючи на неї. Так само зображена і п’ята фігура, яка 
виглядає наймолодшою серед наведених фігур. Таким чином, зауважуємо 
велику повчальну роль зображень на стінах бабинця, чи нартекса (Іл. 
4.125; 4.126; 4.127; 4.128; 4.129). 

Над зображенням немудрих дів зауважуємо зображення чотирьох 
алегоричних апокаліптичних вершників. Першим зображено Завойовника, 
або, за іншим трактуванням, чуму (голий демон з луком на сірому коні). 
Другий демон – з шаблею на червоному коні, що символізує війну. Третій 
– на чорному коні з терезами, якого традиційно пов’язують з голодом. 
Четвертий демон з довгими пальцями та пазурами на білому коні, якого 
найчастіше пов’язують зі смертю. Цей вершник оглядається на палаюче 
позад нього вогнище. Тобто бачимо, що стіна логічно укомпонована 
композиціями покарання нерозумних (Іл. 4.130; 4.131; 4.132; 4.133). 

З протилежного боку виконано зображення воїнів. Це зображення 
сьогодні зовсім незрозуміле, бо, на жаль, втрачено основу сюжету «Втеча 
до Єгипту»481, від якої у східній частині балки залишилися тільки ступаючі 
ноги Йосифа (Іл. 4.124). Зображення воїнів царя Ірода надзвичайно 
цікаві для аналізу, бо вершники дуже схожі за одягами до повстанців-
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куруців початку XVІІІ ст. Можемо впевнено говорити, що зображення 
апокаліптичних вершників та зображення воїнів виконано також одним 
художником. Про це говорять як зображення обличчя воїнів, так і фігури 
коней, а особливо виразно на це вказують голови коней. 

Представляє інтерес живопис святилища храму, зважаючи на поєд-
нан ня іконографії східної традиції з декоративними принципами бароко, 
яке бачимо на склепінні святилища. Зважаючи на те, що ця частина творів 
не часто потрапляла у коло зору дослідників, спробуємо дещо уважніше 
придивитися до нього. Тут у просторі прямокутної форми на південній та 
північній стінах у два яруси зображено святих, святителів та отців церкви. 
Зараз ідентифікувати зображення верхнього ярусу не вдалося через втрату 
написів, які зникли разом з полотняною стрічкою, яка закривала щілини 
між брусами. Можливо, що реставратори, які проводили тут роботи під 
керівництвом І. Могитича 1969 р.482, зафіксували написи, що дозволило б 
скласти докладнішу схему розташування живопису (Іл. 4.134; 4.135; 4.136).

У нижньому ярусі вівтаря зображення розташовано, починаючи з 
заходу на схід, наступним чином: св. преп. Феодосій та св. преп. Антоній, 
які були надзвичайно популярні в іконописі закарпатських церков ще у 
попередні століття. Ці святі – основоположники чернечого життя на Русі, 
серед східних християн Закарпаття мали особливу шану як постаті, які 
не шукали заслуг в офіційної влади. Наступна за чергою постать дещо 
складніша для ідентифікації, бо напис говорить, що тут зображений 
св. «Леон… єпископ». Проаналізувавши можливі варіанти, найвірогідніше, 
можемо говорити про св. єпископа Леонтія (Ростовського). Св. Леонтій 
вважається першим єпископом, який вийшов із середовища Києво-Пе-
черської лаври, а його християнські погляди сформувалися завдяки 
свв. Антонієві і Феодосієві Печерським. Таке розташування цих фігур 
підряд могло б вказувати на ідею витоків єпископської влади у руській 
церкві. Тобто джерело єпископського достоїнства – монастир. До речі, це 
виглядає невипадковим, якщо зважимо на значення монастирів у житті 
християн греко-руського обряду на Закарпатті. 

Наступна постать в одягах, притаманних єпископам грецького об-
ря ду, – св. Мартин Папа Римський. Цей єпископ Риму також вибраний 
не ви пад ково, бо, по суті, став останнім папою-мучеником, засланим 
ві  зан тійським імператором Констансом ІІ до Криму, де і помер у 655 р. 
у ка меноломні. Папа був відомий як захисник православної віри у все-
лен ській церкві, протистоячи єресі монофілітів. Наступне зображення – 
це постать св. Йоана Златоустого, яке є традиційним у зображеннях 
святи ли ща храмів грецького обряду, адже саме у них служиться літургія 
св. Йоана Златоустого. Цікавим є наступне зображення – постать 
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св. Гри го рія Великого Папи Римського, одного з чотирьох визначних отців 
за хід ної (латинської) церкви; відомий також боротьбою проти вчення 
Кон стантинопольського патріарха Євтихія. Дуже цікаво виглядає поєд-
на н ня цих двох отців східної і західної церкви, що повинно говорити 
про єдність вселенської церкви. Наступна за нею постать не піддається 
іден тифікації через відсутність напису і значні втрати живопису. 

У нижньому ярусі північної стіни святилища, починаючи зі сходу на 
захід, зображення йдуть у наступній послідовності. Перша постать – це 
зображення св. Софронія патріарха. Вірогідно, що тут маємо зображення 
св. патріарха Єрусалимського Софронія, який походив із Дамаска, відомий 
у церкві непримиренною боротьбою проти єресі монофілітів та працею 
«Життя св. Марії Єгипетської». Далі зображення іншого борця проти 
єресі аріанства у церкві, улюбленого у нашому краї святого Миколая 
Чудотворця. Після нього виконано зображення постаті св. архієпископа 
Ни кифора. На наш погляд, тут зображено Константинопольського пат-
рі арха Никифора (806 – 815), який був висланий імператором Левом V 
через дотримання вшанування ікон у часі іконоборства у грецькій 
церк ві. Відомий і шанований у церквах як латинського, так і грецького 
обрядів. Напис «архієпископ», вірогідно, вжито для означення його як 
Кон стантинопольського патріарха. Далі виконано зображення постаті 
св. архієпископа Антонія. На основі досліджень припускаємо, що тут 
бачимо постать архієпископа Новгородського Антонія (1210 – 1218, 1226 – 
1228, 1228 – 1229), який у 1220 – 1225 рр. був одним із перших відомих 
єпископів перемишльських. Зважаючи на історичні події і помітний вплив 
Перемишльської кафедри на Закарпаття, ця фігура є невипадковою у 
святилищі церкви св. Параскеви у с. Олександрівка. Наступне зображення 
– це постать св. Артемія єпископа, найвірогідніше, Артемій Селевкійський 
(Солунський) – настановлений св. апостолом Павлом, перший єпископ 
Селевкії у Малій Азії. Єпископ відомий у церкві як заступник бідних і 
переслідуваних. Остання постать біля дияконських врат – св. Йоан Су-
чав ський. Його зображення у храмі є також невипадковим, адже це один 
із надзвичайно шанованих святих північно-східної Румунії, Молдови та 
Бесарабії. Вшановували цього святого і на території Галичини та сучасної 
Словаччини. Важливо буде згадати з цього приводу, що у часі малювання 
образу святого його мощі знаходилися у монастирі отців василіан у 
м. Жов ква Львівської області після їхнього перевезення королем Яном 
Собєським до Стрия. До Сучави їх повернув імператор Йосиф ІІ тільки 
у 1783 р.483. Загалом на двох стінах святилища тут виконано 26 постатей 
отців, святителів та преподобних усієї вселенської церкви.
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Як зазначалося, верхній ярус зображень святителів та отців церкви 
важко ідентифікувати через втрати написів над зображеннями. Проте 
навіть на підставі нижніх зображень можемо говорити, що серед отців 
бачимо як святих східної, так і західної церкви, що дає можливість 
стверджувати про погляд на церкву як єдину вселенську, неподільну. 
Разом з тим цікавим є акцентування уваги на святих Антонії і Феодосії 
Печерських, які мали особливу шану в середовищі руської церкви на 
Закарпатті. 

На східній стіні виконано цікаву євхаристичну композицію, де у 
центрі розташовано зображення Христа за круглим столом. На столі – хліб 
і вино, що вказує на зображення історичної події: встановлення літургії 
на Тайній вечері. На композиції по обидві сторони від Христа виконано 
постаті двох єпископів та двох дияконів позад них. За збереженими 
фрагментами написів було зроблено спробу з’ясувати ідею композиції. 
Зокрема постать підписана «св. Великий», може бути ідентифікована як 
св. Василій Великий, який був шанований на всіх територіях, де була 
поширена церква грецького обряду. Вірогідність зображення іншого 
святого з означенням Великий є майже неможливою, бо Антоній та 
Григорій уже є зображеними у святилищі. Біля фігури єпископа, що стоїть 
праворуч, можна прочитати напис св. Афанасій (?). Вірогідно, що тут 
виконано зображення св. Афанасія єпископа Олександрійського, активного 
борця проти аріанства. На це може вказувати і композиція, яку було 
ідентифіковано як «Явлення Христа св. Афанасію Олександрійському»484 
(Іл. 4.137; 4.138).

По обидва боки від єпископів зображено постаті з кадилами у дия-
конських одягах. Біля диякона, що виконаний на північній стороні східної 
стіни, напис зберігся досить добре – «св. Лаврентій». Напис дає підстави 
припустити, що тут виконано зображення св. мученика, римського дия-
кона Лаврентія. Останній був особливо шанованим у Західній Європі, ним 
пишався Рим, як Єрусалим – дияконом першомучеником св. Стефаном. 
Біля іншої постаті, одягненої у дияконські одяги, напис – «св. арх…». 
Тому можемо припустити, що напис звучить як архідиякон і зображено 
тут св. архідиякона Стефана. 

Над усією цією композицією виконано напис церковнослов’янською 
мовою, уривок з Євангелія від Івана «…хто їсть Мою Плоть і п’є Мою 
Кров, має життя вічне, і Я воскрешу його останнього дня…». Це засвідчує, 
що композиція розроблена з глибоким розумінням традицій церковного 
живопису. Напис неначе розшифровує всю вищеописану євхаристичну 
композицію. Отже, можемо говорити, що художник намагається поєднати 
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чи звести у часі таїнство євхаристії, яке відбувається щонеділі у церкві, 
з історичною подією Тайної вечері Христа з апостолами. Композиція має 
скоріше алегоричні ознаки, якими характеризувалися церковні твори доби 
бароко. На бароко також вказує прийом поєднання в одній композиції 
різночасових подій чи персонажів. Таким чином, зазначена композиція 
набуває значно глибшого і багатозначного виміру, бо тут відображено не 
тільки основну подію у повсякденному житті церкви, але також зак цен-
то вано на безпосередній присутності Христа у кожній євхаристії. 

Про значимість євхаристії і її наперед визначене місце вказує зоб-
раження композиції у верхньому північному куті святилища. Над єв-
ха ристичною композицією виконано зображення «Жертвоприношення 
Авраама», яке повинно було говорити про пронизаність священної історії 
темою відкуплення грішного світу. Певно, що і композиція угорі праворуч 
була пов’язана з жертвоприношенням, однак живопис настільки втрачено, 
що ідентифікувати зображення уже неможливо. Проте у П. Жолтовського 
вона названа як «Явлення Христа св. Афанасію Олександрійському».

На стелі святилища, яке виконано у формі півциркульного склепіння 
у дусі барокової традиції, вірогідно, зображено Всевидяче око в оточенні 
ангелів. Подібні сцени можемо спостерігати у більшості закарпатських 
церков, які було розписано у другій половині XVIII – першій половині 
XIX ст. Зображені в церкві св. Параскеви херувими дуже нагадують 
онароднену форму барокових зображень голови з крильцями. Особливий 
інтерес викликають чотири ангели, які виконано у повний ріст, бо ці 
фігури мали нести на собі певне алегоричне навантаження. Це бачимо по 
атрибутиці в руках ангелів: ангел з трубою та ангел з двома кільцями у 
руках, інші два настільки втрачені, що їхню атрибутику ідентифікувати 
уже неможливо. Отже, у святилищі ми зустрічаємо величну композицію, 
де показано торжество Христа, який присутній у церкві через святих 
(Іл. 4.139).

Загалом євхаристична сцена є традиційною для храмів України ще з 
часу Київської Русі, як і зображення святителів та отців церкви. Однак, 
коли мова заходить про інтерпретацію цих сцен у церкві св. Параскеви, 
то зауважуємо значні впливи західноєвропейської естетики. Упевнено 
можемо говорити про те, що Стефан маляр Теребельський був знайомий 
з принципами живописного оздоблення у тогочасних барокових храмах. 
Художник навіть намагається храму в Олександрівці надати пишної 
барокової естетики. У багатьох місцях бачимо зображення колонад з 
капітелями, які мали б асоціюватися із зразками позолочених капітелей у 
міських храмах. Всі композиції виконано на світлому тлі, що мало творити 
ілюзію світлого пишного піднесеного простору. Таким чином, бачимо 
значний вплив професійного церковного малярства на творчість Стефана 
маляра Теребельського. Це простежується також у формах зображень, 
які скоріше нагадують західноєвропейські гравюри, аніж іконографічні 
зразки попереднього періоду.
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Водночас, поряд із запозиченнями, не можемо не вказати на при-
сут ність у живописі храму в Олександрівці традиційних для Закарпаття 
прийомів малярства. Найбільше в очі впадає лінеарність моделювання 
зображень. Справді, коли проаналізуємо іконопис Закарпаття XVI та 
XVII ст., то побачимо переважання локальної кольорової плями, яку ху-
дож ник моделює темною лінією. Майже всі ці прийоми наявні у манері 
майстра в Олександрівці, і це в тому часі, коли він намагається створити 
засобом живопису ілюзію неба, глибокого простору та реалістичного 
зоб раження фігур. Разом з тим маємо всі підстави говорити про значно 
більше збереження схематизму в зображенні святителів та отців церкви. 
Імовірно, художник тут користувався певними канонізованими образами, 
поза які він не насмілився вийти. Таким чином, маємо всі підстави 
стверджувати, що художник максимально зорієнтований в естетиці та 
стилістиці зображень на тогочасні міські пишнодекоровані храми, однак 
манера письма та неспроможність відступити від певних канонізованих 
зображень говорить про його закоріненість у попередній малярській 
традиції. 

Незважаючи на це, живопис з Олександрівки вказує, що принципи 
нової барокової естетики проникають у віддалені закарпатські села, а 
художник, який працював у наві Олександрівського храму, дотримується 
принципів, притаманних естетиці аристократичного мистецтва. Елемент 
живописного начала у цих композиціях проявився менше, зате графічна 
вишукана манера тут проглядається на кожному кроці. Важливо указати 
і на той момент, що художника цікавить не просто схема зображення, 
він намагається передати характер кожної портретованої особи. Зокрема 
це можемо побачити серед зображених мучениць. Незважаючи на те, що 
овали облич та зачіски майже однакові, кожна із зображених виділяється 
переданим характером. Можемо говорити, що художник у своїй творчості 
продемонстрував значні запозичення як принципів формотворення, так і 
барокової естетики, разом з чим у його живописі помічаємо дуже багато 
рис, притаманних наївному площинно-лінеарному народному малярству 
Закарпаття попереднього періоду. Цей живопис має надзвичайно важливе 
значення для розуміння культурних процесів, які проходили на Закарпатті 
у другій половині XVIIІ ст. 

Порівнюючи манеру малярства стелі у святилищі та зображень у наві, 
бачимо багато спільних прийомів, що дозволяє твердити, що зображення 
мучеників та мучениць, а також зображення ангеликів у святилищі храму 
виконував один художник. Тому і цей живопис можна б приписувати 
Стефану маляру Теребельському, що свідчить про значні обсяги роботи 
цього майстра в Олександрівці. 

Ще один значний за об’ємом, а за кольором домінуючий у церкві 
комплекс живопису – іконостас, який за формою є традиційним для 
хра мів Закарпаття (Іл. 4.140; 4.141). Він характеризується надзвичайно 
пишним декором, а форма, яка органічно вписана у простір східної стіни 
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нави, свідчить, що він був виконаний саме для цього храму. Колонада 
виконана вправним майстром, який особливо акцентував центральну 
вісь: царські врата та верх ня композиція Христа Великого Архієрея. На 
іконостасі живопис виконано як на окремих іконах, так і безпосередньо 
на конструктивній частині споруди. Тому, порівнявши живопис іконостаса 
– зображення Богородиці Одигітрії та голівки ангела з одвірка царськиа 
врат, можемо знайти багато спільного. Тобто, аналізуючи ікони і живопис, 
виконаний безпосередньо на частинах конструкції іконостаса, маємо всі 
підстави говорити, що цей живопис було створено одним художником. 
Ретельний візуальний аналіз дозволяє зробити висновок, що специфічні 
риси мо де лю вання обличчя маленького Христа дуже схожі до принципів 
живопису голівки ангела на одвірках врат. Це дає нам підстави зробити 
висновок, що живопис іконостаса, за винятком окремих ікон, зокрема 
«Христос Учитель», належить одному художнику (Іл. 4.142; 4.143).

З огляду на це надзвичайно цікавим для нас стало обстеження 
іко ни «Христос Учитель», із якою пов’язана легенда, що вона належить 
пенз лю Стефана маляра Теребельського. Поява цієї ікони зумовила 
де тальне обстеження зображень перш за все стінопису святилища в 
Олек сандрівці, адже тут художник дотримувався найбільше принципів 
візантійської іконографії, однак манера моделювання форм тут така ж, як 
і у всій церкві – лінеарна. Саме зростанням схематизму при зображенні 
стінопису і відрізняється від іконопису на вівтарній перегородці. Проте 
можемо зауважити також певні схожі елементи моделювання в обох 
випадках – це використання лінії, підводячи ніс, а особливо це видно при 
моделюванні губ. До того ж подібні риси зауважуємо у формі обличчя 
Христа на згаданій іконі та св. Івана Златоустого зі стінопису святилища. 
При порівнянні ікони «Богородиця Одигітрія» з зазначеним зображенням 
«Христос Учитель» (Іл. 4.148) також маємо підстави говорити про близьку 
манеру письма. Особливо це стосується зображення крил носа Марії. Про 
губи говорити важче, бо художник при зображенні Марії і маленького 
Христа намагається відобразити посмішку, хоча лінія губ при закінченні 
рота має багато спільного за принципом виконання на зазначеній іконі 
Христа. Тому, порівнявши форму та особливості моде лю вання обличчя 
св. Івана Златоустого зі святилища храму св. Парас ке ви та ікони Христа 
Учителя, можемо побачити спільні риси у прин ципі зображення губ, 
широко розставлених ніздрів, силуету голови, особливостях зображення 
волосся. Загальні форми та силуети досить схожі, а от принципи 
моделювання значно відрізняються, зокрема стінопис характеризується 
локальністю плями та домінуванням лінеарного принципу моделювання 
форми (Іл. 4.147; 4.148).

Проте сказати, що це роботи одного майстра, на сьогодні не можемо. 
До того ж на сучасному етапі дослідження не можемо довести, що живопис 
іконостаса належить пензлю саме Стефана маляра Теребельського. 
Іконопис характеризується плавними кольоровими лисируваннями, 
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завдяки чому він виділяється надзвичайно м’якою манерою та плавністю і 
делікатністю ліній. З огляду на це можемо говорити або про двох митців, 
або про два підходи до іконопису та стінопису одного художника. Загалом 
остання версія є можливою, бо ставлення до ікони у східній традиції було 
дещо іншим, аніж до стінопису. Ікона постійно моделювалася делікатно, 
з опрацюванням найменших деталей, що не завжди витримувалося у 
стінописі. Це значною мірою пов’язано з особливим шануванням у східній 
традиції ікони як джерела, що пов’язане з благодаттю. Стінопис, у свою 
чергу, був пов’язаний скоріше з додатковим символічним наповненням 
простору храму, що сприяло більшій узагальненості монументального 
живопису. Порівнявши живопис реставрованої ікони з іконами іконостаса, 
можна зауважити окремі схожі деталі, зокрема форма губ, інколи – вух, 
прийоми зображення волосся. Однак через потемніння ікон на іконостасі 
зараз складно сказати щось певно про схожість колориту, на це можуть 
відповісти подальші можливі реставраційні роботи.

З огляду на постать художника зі с. Теребля, нам видається особливо 
цікавою інформація за 1801 р., наведена В. Гаджегою. Описуючи церкви 
в Тереблянськім окрузі, дослідник акцентує, що у селі Теребля церква 
є малою і потребує добудови. Пропонується спорудити нову з твердого 
матеріалу з дзвіницею «…созданую от Стефана Корсинського, маляря, як 
добродѣтеля с содѣйствієм народа. Проект і буджет предлагаються ерару». 
Інформація про маляра для нас особливо цікава, бо, вірогідно, Стефан 
Корсинський (Коршинський), художник, який мешкав у с. Теребля та 
виконав проект церкви у 1801 р., є тим самим Стефаном, який, працюючи 
у 1779 році над розписами у церкві св. Параскеви у Олександрівці, 
підписався маляром Теребельським, тобто таким, що на ту пору мешкав у 
с. Теребля. Досить складно припустити існування в одному часі в одному 
селі двох художників з іменем Стефан. Зважаючи на ймовірність такого 
твердження, можна б говорити про характерну для того часу активну 
суспільно-церковну позицію художника, що спостерігаємо у багатьох 
тогочасних діячів на Закарпатті. Сама інформація про художника з Тереблі 
дає підстави говорити про надзвичайно активну позицію художника 
у розбудові церкви, найвірогідніше допомагав і коштами, бо названий 
доброчинцем. Ймовірно, що акумульовані кошти і готовність громади 
виконувати роботу було позитивно сприйнято ераром, бо у 1813 р. церкву 
було споруджено. За своєю формою храм такий же, як інші сакральні 
споруди, – це однонавна триконхова будова. Від решти відрізнялася хіба 
що дерев’яною галереєю голосників на мурованій церковній вежі.

До цієї ж народної інтерпретації барокового малярства належить 
також стінопис у церкві св. Миколая у с. Колодному Тячівського р-ну. 
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На жаль, живопис тут пошкоджено ще сильніше, як в Олександрівці, 
тож про деякі композиції можемо тільки здогадуватися. Проте загальний 
огляд дає підстави говорити також про переважання у живописі за-
по зичень з західноєвропейської стилістики, про що свідчать цікаві 
де коративні зображення на західній і східній частині склепіння, – це 
своєрідні рокайлеві декоративні мотиви, які чимось нагадують декор в 
Ужгородському кафедральному соборі. На чотирьох кінцях склепіння 
виконано зображення чотирьох євангелістів, а по ценру склепіння у де-
корованому по кругу просторі виконано зображення новозавітної Трійці 
(Іл. 4.150). З цієї композиції непогано збереглося зображення Бога-Отця 
з трикутним німбом. Біля нього було виконано зображення Христа, від 
якого залишилася тільки частина його плаща, а над двома фігурами 
виконано зображення голуба. Між люнетами євангелістів Марка і Матея 
художник зобразив жіночу постать, яка стоїть на сфері, наступаючи на 
змію. Навколо жінки сім зірок, що дозволяє говорити про живописну 
інтерпретацію тут «жінки, зодягнутої в сонце» з Одкровення св. Йоана 
Богослова, як це було зроблено і в Олександрівці. Найвірогідніше, що 
художник прагнув зобразити Марію, яка змальована простоволосою 
без мафорія на голові і нагадує скоріше композицію Дієго Веласкеса 
«Непорочне зачаття діви Марії», аніж візантійські іконографічні схеми. 
На протилежному боці – зображення ангела, найвірогідніше, Михаїла, 
бо одягнутий він у лати, а на плечах його червоний плащ. Поряд з ним 
жіноча фігура, яку ангел тримає за руку, правою – показуючи на образ 
Трійці у центрі склепіння. На західній стіні нави угорі у півкруглому 
просторі бачимо популярну в XVIII ст. композицію «Дерево Євсея», над 
якою чомусь виконано напис «Авраам» (Іл. 4.149). 

У святилищі у круглих люнетах також виконано зображення 
євангелістів з їхніми символами. Цікавою виглядає композиція, виконана 
в північно-східному кутку вівтаря, – це «Тайна вечеря» (Іл. 4.155). 
Зображення у цьому місці можемо пов’язати з розташуванням тут самого 
жертовника. Таким чином, зображення «Тайна вечеря» було створено у 
кутку над жертовником, що і пояснює його кутове розміщення. Манера 
письма у святилищі видає руку іншого митця, не схожого за принципами 
роботи з художником, який працював у наві. У святилищі майстер 
намагається творити досить темну колористику, насичуючи кольором 
увесь простір стіни (Іл. 4.151; 4.152; 4.153; 4.154).

Розглянувши монументальний живопис XVIII ст. у дерев’яних храмах 
сіл Олександрівка та Колодне, можемо констатувати домінування тут 
барокової естетики. Наприкінці XVIII ст. цей стиль навіть народними 
митцями мислиться як єдиний засіб творення поліхромії у церковному 
просторі. Про це свідчать наведені приклади запрошення іноземних про-
фесійних митців для роботи у єпархії, а також на таку думку наштовхують 
розписи цього часу в дерев’яних храмах. У свою чергу, це дозволяє нам 
тве рдити, що активна освітня діяльність та процеси упорядкування 
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єпар хії відобразилися і на мистецькому розвитку. Нова стилістика дає 
під стави говорити, що церковне малярство Закарпаття зазнало досить 
знач ного впливу барокового мистецтва на його завершальному етапі 
роз витку і, найвірогідніше, проникало у дерев’яні храми на Закарпатті 
за посередництвом міських мурованих храмів.
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Іл. 4.1. Креслення однонавної церкви. 
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670. 

Лист 1 Іл. 4.2. Креслення однонавної церкви. 
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670. 

Лист 2

Іл. 4.3. Креслення однонавної церкви.
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670.
Лист 3
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Іл. 4.4. Креслення однонавної церкви. 
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670. 

Лист 5
Іл. 4.5. Креслення однонавної церкви. 
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670. 

Лист 6

Іл. 4.6. Креслення однонавної церкви.
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670.
Лист 7

Іл. 4.7. Креслення однонавної церкви. 
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670. 

Лист 8
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Іл. 4.9. Креслення однонавної церкви. 
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670. 

Лист 10

Іл. 4.10. Креслення однонавної церкви. 
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1670. 

Лист 11

Іл. 4.11. Креслення церкви с. Кенезло. 
1796 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 1316. 

Лист 42

Іл. 4.12. Креслення
однонавної церкви.
1797 р. ДАЗО. Ф. 151. 
Оп. 5. № 1669.
Лист 1

Іл. 4.13. Креслення 
однонавної церкви.

1797 р. ДАЗО.
Ф. 151. Оп. 5.

№ 1669. Лист 2
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Іл. 4.14. Церква Покрови
Пр. Богородиці. 1777 р.,

с. Невицьке, Ужгородський р-н

Іл. 4.15. Церква Зіслання св. Духа. 
Кін. XVIII ст., с. Гукливий,

Воловецький р-н

Іл. 4.16. Церква Різдва Пр. Богородиці. 
1780 р., с. Пилипець,

Міжгірський р-н

Іл. 4.17. Франциск Фех (різьблення).
Тадей Спалинський. Іконостас.
1779 р. Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.20. Царські врата
іконостаса,

1784 р., с. Гукливий,
Воловецький р-н

Іл. 4.19. Франц Пеєр (живопис).
Іконостас. 1784 р.,

ц. Зішестя св. Духа,
с. Гукливий, Воловецький р-н

Іл. 4.18. Іконостас. 1783 р.,
ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень, Виноградівський р-н

Іл. 4.21. Тимофій Кугаровський
(живопис). Мартин Духнович

(різьблення). Іконостас. 1798 р.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Невицьке, Ужгородський р-н
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Іл. 4.22. Іконостас.
1799 р., ц. св. Трійці,

с. Коритняни, Ужгородський р-н

Іл. 4.24. Теодор Волосиновський
(живопис). Іконостас. 1811 р.,

ц. свв. апостолів Петра і Павла,
с. Нижні Ворота, Воловецький р-н

Іл. 4.25. Теодор Волосиновський
(живопис). Фрагмент іконостаса.

1811 р., ц. свв. апостолів
Петра і Павла,

с. Нижні Ворота, Воловецький р-н

Іл. 4.26. Іконостас.
1758 – XIX ст.,

ц. свв. апостолів
Петра і Павла,

с. Туриця, Перечинський р-н

Іл. 4.23. Іконостас XVIII cт.
1809 р., ц. Введення Пр. Богородиці,

с. Буковець, Міжгірський р-н
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Іл. 4.27. Іконостас. XVIII ст.,
с. Ізки, Міжгірський р-н

Іл. 4.28. Фрагмент іконостаса.
XVIII ст., с. Ізки, Міжгірський р-н

Іл. 4.31. Іконостас
(фрагмент до реставрації),
1777 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Шелестово, Закарпатський музей 
народної архітектури та побуту

Іл. 4.30. Іконостас
(фрагмент до реставрації),
1777 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Шелестово, Закарпатський музей
народної архітектури та побуту

Іл. 4.29. Іконостас
(фрагмент до реставрації),
1777 р., ц. cв. арх. Михаїла,

с. Шелестово, Закарпатський музей
народної архітектури та побуту
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Іл. 4.32. Карта с. Гукливий

Іл. 4.33. Креслення з договору
по м. Капушани.

ДАЗО. Ф. 151. Оп. 2. № 906.
Лист 1

Іл. 4.34. Креслення іконостаса
для церкви м. Токай. 1791 р.
 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 5. № 377.

Лист 3

Іл. 4.35. Креслення іконостаса
для церкви м. Токай (фрагмент).

1791 р.  ДАЗО. Ф. 151.
Оп. 5. № 377. Лист 3
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Іл. 4.36. Креслення іконостаса.
1802 р. ДАЗО. Ф. 151. Оп. 6. № 1203. 

Лист 17

Іл. 4.37. Креслення іконостаса.
1781 р. ДАЗО

Іл. 4.38. Креслення іконостаса.
1781 р. ДАЗО

Іл. 4.39. Св. Миколай Чудотворець, 
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень, Виноградівський р-н
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Іл. 4.40. Пророк Аарон.
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень,
Виноградівський р-н

Іл. 4.41. Пророк.
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень,
Виноградівський р-н

Іл. 4.42. Різдво Марії.
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень,
Виноградівський р-н

Іл. 4.43. Різдво Господнє.
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень,
Виноградівський р-н
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Іл. 4.45. Хрещення Господнє.
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень, Виноградівський р-н

Іл. 4.46. Приведення Марії до храму. 
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень, Виноградівський р-н

Іл. 4.47. Картуш з датуванням.
Іконостас. 1783 р., с. Тисобикень,

Виноградівський р-н

Іл. 4.48. Розп’яття Господнє.
Кін. XVIII ст., м. Іршава.
Збірка Закарпатського

обласного краєзнавчого музею
ім. Т. Легоцького

Іл. 4.49. Розп’яття Господнє (фрагмент). 
Кін. XVIII ст., м. Іршава.
Збірка обласного краєзнавчого музею
ім. Т. Легоцького
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Іл. 4.50. Жертвоприношення Ноя.
Кін. XVIII ст., м. Іршава.

Збірка обласного краєзнавчого музею
ім. Т. Легоцького

Іл. 4.51. Покрова Пр. Богородиці.
1781 р., с. Гуньківці (Словаччина).

Репродукція з каталогу Б. Пушкаш

Іл. 4.52. Всевидяче око. Фрагмент
зі склепіння святилища. 1777 р.

Хрестовоздвиженський кафедральний 
собор, м. Ужгород 

Іл. 4.53. Фрагмент живопису
з давнішим шаром. Серед. XVIII ст., 

1777 р. Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.54. Фрагмент розпису склепіння 
святилища з відкритим давнішим 

шаром. 1777 р. Хрестовоздвиженський 
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.55. Фрагмент розпису склепіння 
святилища з відкритим давнішим 

шаром. 1777 р. Хрестовоздвиженський 
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.57. Ангел. Фрагмент розпису 
склепіння святилища. 1777 р.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.56. Фрагмент стінопису
центральної частини склепіння.
1777 р. Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.58. Ангел. Фрагмент розпису
склепіння святилища. 1777 р.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.59. Ангели. Фрагмент розпису 
склепіння святилища. 1777 р.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.61. Тртіна А. Св. Франциск.
Розпис склепіння. 1765 р.

Костел св. Духа ордену міноритів,
м. Левоча

Іл. 4.60. Тртіна А.
Розпис склепіння. 1765 р.

Костел св. Духа ордену міноритів,
м. Левоча

Іл. 4.63. Тртіна А. Св. Франциск.
Розпис склепіння. 1765 р.

Костел св. Духа ордену міноритів,
м. Левоча

Іл. 4.62. Тртіна А. Св. Антоній.
Розпис склепіння. 1765 р.

Костел св. Духа ордену міноритів,
м. Левоча
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Іл. 4.69. Євангеліст Матвій.
Фрагмент стінопису святилища. 

Після 1780 р. Хрестовоздвиженський 
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.66. Агнець. Фрагмент розпису
стін святилища. 1780 р.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.67. Чаша. Фрагмент розпису
стін святилища. 1780 р.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.68. Євангеліст Йоан.
Фрагмент розпису стін святилища. 

1780 р. Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.64. Мідний змій.
Фрагмент стінопису після 1778 р.

Хрестовоздвиженський кафедральний 
собор, м. Ужгород

Іл. 4.65. Хрест. Фрагмент розпису
стін святилища. 1780 р.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.73. Престол. 1779 р.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор,
м. Ужгород

Іл. 4.72. Престол і святилище
Хрестовоздвиженського
кафедрального собору.

Графіка. XIX ст.

Іл. 4.70. Фрагмент розпису
східної стіни святилища.

1780 р. Хрестовоздвиженський
кафедральний собор,

м. Ужгород

Іл. 4.71. Франциско Врабей.
Проект парку біля

єпископської резиденції.
1784 р.
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Іл. 4.76. Франциск Фех.
Царські врата. 1779 р.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор,

м. Ужгород

Іл. 4.74. Престол
з Хрестовоздвиженського собору

до реконструкції. 1775 – 1780 рр.,
м. Міхайлівці (Словаччина)

Іл. 4.75. Бічний вівтар «Богородиця
з немовлям». Середина XVIII ст.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.77. Картуш з пророчого ряду.
1779 р. З іконостаса

Хрестовоздвиженського
кафедрального собору, м. Ужгород

Іл. 4.81. Тадей Спалинський,
Фердинанд Видра. Христос Учитель. 
1778 – 1858 рр. Намісний образ
іконостаса. Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.78. Задня сторона картуша
з пророчого ряду  іконостаса. 1779 р.  

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.79. Тайна вечеря.
1779 р. Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.80. Богородиця Одигітрія.
1779 р.  Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.82. Св. Миколай Чудотворець. 
1779 р.  Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.83. Воздвиження Хреста
Господнього. 1779 р.

 Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.84. Воздвиження Хреста
Господнього (фрагмент). 1779 р.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.85. Воздвиження Хреста Господнього 
(фрагмент). 1779 р. Хрестовоздвиженський 

кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.86. Cв. апостол Лука. 1779 р.  
Хрестовоздвиженський кафедральний 

собор, м. Ужгород

Іл. 4.87. Cв. апостол Павло. 1779 р.  
Хрестовоздвиженський кафедральний 

собор, м. Ужгород
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Іл. 4.88. Cв. апостол Петро.
1779 р.  Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.89. Тадей Спалинський.
Пророк Софонія. 1779 р. 
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.90. Тадей Спалинський.
Пророк Єремія. 1779 р.

 Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.91. Тадей Спалинський.
Пророк цар Давид. 1779 р.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.92. Тадей Спалинський.
Пророк Ісая. 1779 р.

 Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.93. Тадей Спалинський.
Хрещення Господнє. 1779 р.

Ікона празникового ряду.
Хрестовоздвиженський кафедральний 

собор, м. Ужгород

Іл. 4.94. Тадей Спалинський.
Благовіщення. 1779 р.

Ікона празникового ряду.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.95. Тадей Спалинський.
Різдво Господнє.

Ікона празникового ряду іконостаса
Хрестовоздвиженського
кафедрального собору.

1779 р., м. Ужгород

Іл. 4.96. Тадей Спалинський.
Втеча до Єгипту. 1779 р.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 4.97. Тадей Спалинський.
В’їзд до Єрусалима.

Ікона празникового ряду іконостаса. 
1779 р. Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.98. Тадей Спалинський.
Успіння Пр. Богородиці.

Ікона празникового ряду іконостаса.
 1779 р. Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород



267

Іл. 4.99. Тадей Спалинський.
Розп’яття Господнє. 1779 р.

Вівтарний образ.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.100. Йоган Фех.
Кін. XVIII ст.

Проект жертовника
для Хрестовоздвиженського

кафедрального собору, м. Ужгород
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Іл. 4.101. Тадей Спалинський.
Невір’я Фоми. 1781 р.
Композиція у дияконнику.
Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.103. Амвон. Кін. XVIII ст.
Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.104. Єпископська кафедра.
Кін. XVIII ст.  Хрестовоздвиженський 

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 4.102. Невір’я Фоми (фрагменти).
1781 р. Дияконник.

Хрестовоздвиженський кафедральний 
собор, м. Ужгород



269

Іл. 4.105. Христос Великий Архієрей.
Єпископська кафедра. Кін. XVIII ст. 

Хрестовоздвиженський кафедральний
собор, м. Ужгород

Іл. 4.106. Йоган Фех.
Проект єпископської кафедри. 1779 р.

Іл. 4.107. Підпис владики А. Бачин-
ського на проекті Йогана Феха. 1779 

р.

Іл. 4.108. Йоган Фех.
Проект амвона. 1779 р.
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Іл. 4.109. Йоан Хреститель.
Кін. XVIII ст. Бічний вівтар

середини ХІХ ст.
Хрестовоздвиженський кафедральний 

собор, м. Ужгород

Іл. 4.110. Св Андрій. Кін. XVIII ст.
Бічний вівтар середини ХІХ ст.

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор,

м. Ужгород

Іл. 4.112. Олексій – чоловік Божий.
Фрагмент стінопису. 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.111. Стефан маляр Теребель-
ський. Датування живопису 1779 р.,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 

Хустський р-н
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Іл. 4.113. Стефан маляр
Теребельський. Феодор Тирон.

Стінопис 1779 р., ц. св. Параскеви,
с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.114. Стефан маляр
Теребельський. Симеон Стовпник. 
Стінопис 1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.115. Стефан маляр
Теребельський. Св. Пафнутій.
Фрагмент стінопису. 1779 р.,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.116. Стефан маляр Теребель-
ський. Розп’яття Господнє.

Фрагменти стінопису. 1779 р.,
ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.117. Стефан маляр
Теребельський. Несіння хреста.

Стінопис 1779 р.,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка 

Хустський р-н
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Іл. 4.121. Картуш.
Фрагмент стінопису склепіння

Іл. 4.118. Стефан маляр
Теребельський.

Христос зі сцени Апокаліпсис.
Стінопис 1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.119. Стефан маляр
Теребельський. Світильники зі сцени 

Апокаліпсис. Стінопис 1779 р.,
ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.120. Стефан маляр
Теребельський.

Христос зі сцени Апокаліпсис.
Стінопис 1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.122. Фрагмент композиції
«Страшний суд». Стінопис 1779 р.,
ц. св. Параскеви,
с. Олександрівка, Хустський р-н
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Іл. 4.123. Фрагмент живопису.
1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.124. Фрагмент живопису.
1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.125. Фрагмент живопису
«Мудрі діви». 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.126. Фрагмент живопису
«Мудрі діви». 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.127. Стефан маляр
Теребельський. «Мудрі діви».

Фрагменти стінопису з бабинця.
1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.128. Фрагмент живопису
«Мудрі діви». 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н
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Іл. 4.129. Фрагмент живопису
«Мудрі діви». 1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.134. Головний престол
і святилище,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.130. Чума. Чотири
апокаліптичні вершники. 1779 р.,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 

Хустський р-н

Іл. 4.131. Війна. Чотири
апокаліптичні вершники. 1779 р.,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 

Хустський р-н

Іл. 4.132. Голод. Чотири
апокаліптичні вершники. 1779 р.,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 

Хустський р-н

Іл. 4.133. Смерть. Чотири
апокаліптичні вершники.  1779 р.,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 

Хустський р-н
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Іл. 4.136. Отці церкви і святителі.
Фрагмент стінопису святилища,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 

Хустський р-н

Іл. 4.135. Стінопис святилища.
1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.137. Св. Йоан Златоустий.
Стінопис святилища. 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.138. Св. Лаврентій.
Стінопис святилища. 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н
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Іл. 4.142. Богородиця Одигітрія.
XVIII ст., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.139. Стінопис склепіння
святилища. 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.140. Стінопис склепіння
святилища. 1779 р.,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.141. Іконостас.
Фрагмент царських врат.
1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н
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Іл. 4.143. Христос Учитель,
ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 

Хустський р-н

Іл. 4.144. Розп’яття з предстоячими.
XVIII ст. Фрагмент іконостаса,

ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, 
Хустський р-н

Іл. 4.145. Пророчий ряд.
Іконостас 1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.146. Св. Василій Великий.
Іконостас  1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н
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Іл. 4.147. Св. Йоан Златоустий.
Іконостас 1779 р., ц. св. Параскеви,

с. Олександрівка, Хустський р-н

Іл. 4.148. Христос Учитель.
Кін. XVIII ст., (приватна збірка)

Іл. 4.149. Авраам. Стінопис.
Кін. XVIII ст.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Колодне, Тячівський р-н
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Іл. 4.150. Стінопис склепіння храму. Кін. XVIII ст.,
ц. св. Миколая Чудотворця, с. Колодне, Тячівський р-н
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Іл. 4.151. Мученик св. Іоан.
XVIII ст. Фрагмент стінопису,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Колодне, Тячівський р-н

Іл. 4.152. Св. Іоан Златоуст.
Стінопис. Кін. XVIII ст.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Колодне, Тячівський р-н

Іл. 4.153. Євангеліст Лука.
Фрагмент стінопису. XVIII ст.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Колодне, Тячівський р-н

Іл. 4.154. Св. євангеліст Матей.
Стінопис. Кін. XVIII ст.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Колодне, Тячівський р-н

Іл. 4.155. Тайна вечеря. Стінопис.
Кін. XVIII ст., ц. св. Миколая Чудотворця, 

с. Колодне, Тячівський р-н
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Зміни, які відбулися у ставленні суспільства до мистецтва у ХІХ ст., 
зумо вили потребу у «вченому» мистецтві. Адже новий стиль – класицизм – 
творився на основі накопичених знань, спираючись на форми і естетичні 
ідеали античних Греції та Риму, що були заново адаптовані у європейській 
культурі завдяки митцям Ренесансу. Саме у тематиці полотен, які постали 
в стилі класицизму, зауважуємо переміщення тематичного інтересу ху-
дож ни ків з питань спасіння людини, що базуються на «священній історії», 
на проблеми служіння особистості суспільству заради його «прогресу». 
Від повідно, домінуючими жанрами у творчості митців стають портрет 
та тематична картина, помітно зростає значення історичного пейзажу. Це 
теми, які відображали зростання розуміння ролі особистості у житті сус-
пільст ва та значення історичної пам’яті для подальшого поступу народу. 
Історична пам’ять, очевидно, була пов’язана з визначними особами та міс-
ця ми, що позначилося на зростанні інтересу до зображення конкретних 
місць, які до певної міри освячувалися увагою представників освічених 
кіл. Ці ідеї проявилися, наприклад, у зростанні інтересів художників 
до свого міста. Так, Іван Ромбауер486, повернувшись з Санкт-Петербурга 
до Пряшева, зобразив у 1830–х рр. його на полотні. Такий же приклад 
можемо привести і в Ужгороді, де викладач гімназії Ференц Гевеле виконав 
краєвид міста487. 

Образотворче мистецтво, спрямоване на плекання історичної сві до-
мості населення, набуло особливої популярності в Угорщині, де про цес 
самоусвідомлення угорців у середині ХІХ ст. призвів до спроби по лі тич-
ного самовизначення у часі революції 1848 р. Не дивно, що саме ця те-
ма тика активно підтримувалася і тогочасними мислителями королівства, 
зок рема Ференцем Казінці (1759 – 1831) та графом Ференцем Сечені (1754 – 
1820), а також викликала великий інтерес серед освіченого духовенства, 
на прик лад, єпископа Яноша Ласло Піркера (1772 – 1847), який був за хоп-
лений творами на історичну тематику488. Ці особи виступали не тільки 
натх ненниками, але підтримували новий напрям у образотворчому мис-
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тецтві як меценати. Особливо граф Ф. Сечені, який став засновником 
Угорської національної бібліотеки та Угорського національного музею. 
Цей інтерес художників до особистості та до історичних подій минулого 
в Угорському королівстві з часом набирав усе більшої ваги, що знайшло 
відображення у творчості низки художників: Шандора Вагнера, Віктора 
Ма дараса, Берталана Сейкея та Міхая Мункачі489. У творчості останнього 
цей історизм можемо зауважити навіть у релігійних композиціях, як, 
наприклад, «Христос перед Пілатом». 

Ці тенденції знаходять своє відображення також і в церковному 
малярстві, наприклад, згаданий єпископ Янош Ласло Піркер (єпископ Спі-
ша у 1818 – 1820 рр.) багато робив для внутрішнього оздоблення храмів но-
вим за формою мистецтвом, намагаючись цим відповідати викликам часу і 
шукаючи прийнятних форм обновлення ролі церкви у суспільстві. З другої 
половини ХІХ ст., зі зростанням ваги буржуазних відносин, ці тенденції 
тільки набули розвитку, особливо помітно відобразившись у формах 
вівтарного живопису. Останні перетворилися на історичні жанрові сцени, 
коли на тлі вишуканого пейзажу розкривалися сентиментальні сцени. 
Нерідкими ставали введення у композицію вівтарної картини державних 
символів чи історичних постатей, що було даниною зростаючій ролі 
патріотизму. Наприклад, у «Посвяченні св. Стефаном угорським Угорської 
корони Богородиці», яка знаходиться у костелі св. Георгія в Ужгороді, де 
поряд з ідеєю вшанування Марії виразно акцентовано державну історичну 
символіку. Така форма розвитку церковного малярства була обумовлена 
пануючими у суспільстві ідеями національного самовизначення (Іл. 5.1).

Зростанню ознак історизму, вірогідно, також сприяло віднесення 
цер ков но го малярства у відповідності до академічної класифікації саме 
до історичного жанру490. Таким чином, спочатку в храмах латинського 
об ря ду, а згодом і у храмах грецького обряду на території Австрійської 
ім пе рії зображення поступово набували форми канонізованої історичної 
карти ни. Твори релігійної тематики у контексті історичного жанру на бу-
ли нового характеру, який визначався вишуканістю моделювання фор-
ми, що опиралася на античному міметичному мистецтві, яке ба зу єть ся 
на принципі наслідування природи з одночасним відбором художніх 
форм. Це сприяло творенню вишуканої, дещо ідеалізованої форми, у 
чім проявлявся раціоналізм класицизму. Однак у цер  ковному мистецтві 
художники все ж намагалися досягнути відчуття благоговіння, а нерідко 
– розчулення, що засвідчує швидке проникнення сентименталізму 
у церковне малярство, який був своєрідною емоційною реакцією на 
класицистичні підходи історичної картини. Така, породжена академічною 



284

вченістю, канонізація образної системи поступово привела до прагнення 
художників досягнути зовнішньої ефектності з відповідним настроєм 
замилування, що поступово ставало самоціллю. Це зумовило наростання 
прикрашання при оздобленні храмових інтер’єрів, особливо цьому сприяли 
смаки зростаючого міщанства. Потреба відображення історичності у 
церковному живописі до кінця століття тільки наростала, а сама тенденція 
підкреслення історичного контексту в церковних зображеннях поступово 
брала на себе основний акцент. 

Очевидно, що носіями нових ідей і майстрами на території су час-
ного Закарпаття ставали художники, які закінчували академію. Про те 
основним замовником тут, зважаючи на відсутність великих міст, за-
лишалася саме церква грецького обряду. Постійна увага ієрархів церк ви 
до розвитку мистецтва у храмах сприяла формуванню інституту єпар хі-
альних художників, які відіграли значну роль у розвитку об разотворчого 
мистецтва Закарпаття. Проте, з огляду на тенденції у європейському 
мистецтві ХІХ ст., може виникнути застереження щодо можливості 
провідної ролі єпархіальних, тобто церковних, художників у формуванні 
мистецького середовища краю у новій культурно-економічній ситуації. 
Адже, як ми зауважили, в Європі цього часу панували нові ін ди-
відуальні пошуки як виражальної форми, так і художньої ідеї твору. До 
того ж необхідно брати до уваги, що у європейській культурі церква як 
інспіратор мистецтва у цьому часі відійшла у тінь ідей Просвітництва, 
романтизму та індивідуалізму. Церковна консервативна спільнота не була 
готова використовувати у храмовому просторі експериментальні форми 
та модерні ідеї. Це робить досить складним з’ясування можливостей 
та шляхів від об раження нових художніх ідей у контексті церковного 
малярства дру гої половини ХІХ ст. і на Закарпатті. 

Для цього необхідно розглянути питання, пов’язані з розвитком (за 
тогочасною термінологією) руської спільноти, яка, як ми підкреслювали, 
існувала у певній культурно-релігійній автономії. У зазначеному часі 
руське населення знаходилося у процесі формування національного 
са моусвідомлення, яке базувалося на конфесійно-культурній са мо іден-
ти фікації491. З цієї причини більшість культурних та освітніх ідей, які 
па нували у тогочасній Центральній Європі, у середовищі українського 
на селення Закарпаття набували специфічного церковного забарвлення. 
Під твердженням цієї думки може бути і створення товариства св. Василія 
Ве ликого у той час, коли на Галичині виникає Матиця Галицька, а у Сло-
вач чині – Матиця Словацька. Бачимо, що навіть назва товариства, яке 
ак тивно працювало на національне відродження, базується на релігійному 
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ґрун ті, а не на національно-територіальній основі. Роль церковного 
чин ника у розвитку місцевої культури підтверджується також іншими 
дос лідженнями, зокрема з мовознавства, де говориться про релігійний 
ха рактер писемства краю у ХІХ ст.492. Це зумовило запізнілий романтизм 
у літературі Закарпаття на початку ХХ ст.493, як, зрештою, і в живописі, 
про що мова буде далі.

Процеси історичного самоусвідомлення угорців стимулювали також 
руську інтелігенцію шукати власні відповіді на питання національної 
ідентичності. До певної міри такою відповіддю стало створення «Общества 
св. Василія Великого», першим головою якого був о. Іван Раковський (1815 – 
1885), що дотримувався поглядів історичної єдності русинів Угорщини з 
Росією. До цих же ідей примикав і інший із засновників «Общества» – 
Адольф Добрянський. Зважаючи на зростання політичного чинника, 
А. Добрянський 1880 р. у галицькому «Слові» публікує працю «Про західні 
межі Підкарпатської Русі з часів св. Владимира». Це дозволяє нам вбачати 
в назві «Общества» конфесійно-історичні орієнтири засновників цього 
товариства. У цьому контексті цікаво буде відзначити, що створення 
товариства св. Василія Великого на Закарпатті (за одними джерелами – 
1864 р.494, а за іншими – 1866 р.495) збігається зі зростанням ролі постаті 
князя Володимира у релігійно-державному культі Російської імперії. 
Зросла увага імперської ідеології до постаті Володимира проявилася, 
наприклад, 15 липня 1862 року, коли у день пам’яті св. Володимира у 
Києві було розпочато будівництво соборного храму в ім’я св. Володимира, 
а перед тим 10 жовтня 1853 року на київських пагорбах було урочисто 
відкрито пам’ятник св. Володимиру496. 

Про те, що постать св. Василія-Володимира була відома принаймні 
серед духовенства, свідчить, наприклад, одна з ікон пределів у церкві 
Св. Духа с. Гукливий Воловецького р-ну, напис на якій звучить «князь 
Владимир в хрещеніи Василій хрестяще Русь». Тут важливо від зна-
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чи ти, що виконував зображення художник Франц Пеєр 1784 р., який, 
згід но з документами, – німець. Тому говорити про індивідуальну іні-
ціа тиву художника не доводиться. Більш впевнено можемо говорити 
про програмність цього зображення. Бо на цих пределах зображено 
ком позиції, які алегорично пов’язують різні події священної історії із 
зображеннями на іконах намісного ряду. Зокрема, нижче образа Христа 
Учителя виконано зображення «Жертвоприношення Авеля», що вказує 
на невинність Христа перед убивцями, а також прихильність Бога саме 
до нього. Нижче образу Марії – композиція «Аарон і Мельхіседек». 
Ком позиція вказувала на наслідування Христом священства за чином 
Мель хіседека, тобто, не від левітів. Тому в цьому ж ключі розглядаємо 
зображення князя хрестителя Русі, яке знаходиться під намісною іконою 
«Зіслання Св. Духа». Таким чином, твір на пределі вказує на продовження 
священної історії через зіслання Святого Духа у водах хрещення на 
Русь. Тобто програма говорить про продовження творення церкви через 
Во лодимирове хрещення. З цієї причини виникає питання особи, яка 
сприяла творенню такої програми іконостаса. Найвірогідніше, це був 
о. Ми хайло Грігашій, який у Гукливському літописі зазначає: «Гукливци 
цер ков маловали вишну и нижню изганули. Маляр бывъ Франц Пееръ 
нѣмецъ из маловавал за тристо шѣдесятъ золотых. Под часъ пароха 
Михаила Ґриґашѣи»497. Такий розвиток власної історичної ідентичності 
на ос нові конфесійної єдності зумовлено також і тим, що важливий у цю 
по ру прошарок національної інтелігенції творили священики, які, загалом, 
і визначали історичну пам’ять, освітній рівень та елітарну культуру ук-
ра їнського населення. 

У руському (українському) середовищі церква мала беззаперечний 
авторитет, тому митці, визнані церковною адміністрацією, могли вва жа-
тися і у світському суспільстві висококласними. Значною мірою це по-
в’язано з тим, що на території краю буржуазні відносини розвивалися до-
сить повільно, тому культурне середовище помітно відрізнялося від цент-
раль ної та західної частини Угорського королівства. Основним стимулом 
розвитку нового мис тецтва у краї став не попит представників освіченого 
се редовища та міщанства на нові твори, а самі освічені художники, які пра-
цю вали згідно з вимогами часу, поступово змінюючи виразність образної 
системи храмів. Як уже вказувалося, ідеї Просвітництва помітно підняли 
роль митця у суспільстві, що було зумовлено зростанням суспільної ваги 
са мого образотворчого мистецтва в Європі, оскільки воно доступними 
за собами впливало на формування естетичних орієнтирів та ідейних 
устрем лінь населення. Підстави говорити про вплив єпархіальних ху дож-
ни ків не тільки на церковне мистецтво дають матеріали, що пов’язані з 
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про фе сійною діяльністю Петра Ковалинського, який у рекламних ого ло-
шен  нях пропонує свою роботу не тільки для церкви, але і для виконання 
за  мовлень міщанства. Сам статус сприяв зверненню до цих митців 
світ  ських замовників, що дає підстави пов’язувати з їхньою діяльністю 
пос ту пові зміни у формуванні нових художніх принципів на території 
За кар паття, а зібраний матеріал дозволяє висловити думку про провідну 
роль єпархіальних художників у мистецтві краю із середини ХІХ – до 
по чатку ХХ ст. 

Завдяки академічній освіті у живописі ХІХ ст. можемо зауважити 
по  пу лярність використання у церковному просторі реплік із зразків об-
ра зо творчого мистецтва епохи Ренесансу. На іконостасах у цьому часі все 
частіше намісні образи створюють як наслідування «Сикстинської Ма дон-
ни» чи використовують твір Леонардо да Вінчі при зображенні ком позиції 
«Тайна вечеря». Прикладом такого іконостаса можемо назва ти зразок 
із церкви Різдва Пр. Богородиці у с. Ярок Ужгородського р-ну (Іл. 5.2). 
Загалом, це явище не є унікальним тільки для нашого краю, бо, на прик-
лад, уже згаданий Ференц Казінці високо оцінював саме такі ци ту вання 
Рафаеля, Гвідо Рені, Генріха Фюгера на вівтарних картинах в хра мах 
Угорщини498. Таким чином, і тут у храмах грецького обряду присутні 
тен денції, характерні для церковного мистецтва цілого королівства 
(Іл. 5.3).

Поряд з такими цитуваннями досягнень ренесансного чи барокового 
мистецтва, у творах закарпатських художників бачимо індивідуальні об-
раз ні інтерпретації релігійних тем та формування власного художнього 
почерку. Проте такі новації відбувалися тільки у формі, прийнятній для 
населення. Тобто художники, які мали академічну підготовку, були зму-
шені враховувати настрої та уподобання населення, про що свідчить ці-
ла низка творів. Наприклад, ще довгий час у ХІХ ст. багато художників 
ви ко ристовували золото на тлі картинного поля чи у декорі одягу та 
німбів. Середовище робило помітну корекцію образної системи при 
виконанні художником живопису для церков. Отож бачимо, що живопис 
Закарпаття у ІІ пол. ХІХ ст. і надалі розвивався у контексті церк ви. Однак 
зміна естетичних орієнтирів і, зокрема, серед священицтва ви магала 
появи художників, які були б здатні працювати на рівні з тогочасними 
угорськими та австрійськими митцями. Саме ці нові ес те тичні переваги та 
вимоги до якості образної системи мав забезпечити ін ститут єпархіальних 
художників, в обов’язки яких входило не тільки ви ко нання власних творів, 
а також контроль за мистецькими роботами у хра мах на території цілої 
єпархії (Іл. 5.6; 5.7; 5.8). Цю інституцію представляли переважно вправні 
художники, які отримували освіту в мистецьких закладах Європи. 
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Саме їм належить важливий внесок у трансформацію образної системи 
у церковному мистецтві Закарпаття. Серед них слід назвати Михайла 
Манковича, Йосипа Змія-Микловшика, Корнелія Фенцика, Фердинанда 
Видру, Юлія Віраґа, Юлія Іяса, Йосипа Бокшая. Завдяки їхній активній 
роботі на місце традиційного, нерідко наївного мистецтва, що панувало 
у XVII – першій половині XVIII ст., з’явилися твори, формотворчі за со-
би яких були інспіровані тогочасними пошуками у професійному єв ро-
пейському мистецтві. 

На сьогодні говорити про єпархіальних художників досить складно, 
бо цьому питанню мистецтвознавство уваги майже не приділяло. Відомі 
тільки біографічні факти, що художник виконував роль єпархіального, 
як це зустрічаємо у життєписі Йосипа Змія-Микловшика, який став пер-
шим єпархіальним художником у першого Пряшівського єпископа Гри-
го рія Тарковича (1754 – 1841)499. Призначення художника у Пряшівській 
єпархії зразу після її створення 1818 р. дозволяє говорити про те, що 
у Мукачівській єпархії мали існувати уже свої єпархіальні художники. 
Отже, можемо твердити, що інститут єпархіальних художників дуже 
тіс но пов’язаний з цілеспрямованою політикою церковного уряду щодо 
зміни образної системи у храмах та появою у краї професійних митців. 

На сьогодні залишається нез’ясованим питання, у якому статусі 
вис тупали художники-василіани Михайло та Тадей Спалинські, а також 
Вартоломей Савчак, про яких згадують у кінці XVIII ст. Можемо тільки 
го во рити про те, що цим монахам належить значний масив живопису на 
території усієї історичної Мукачівської єпархії, а не тільки у монастирських 
храмах. Значення митців-василіан для розвитку образотворчого мистецтва 
є незаперечним, проте сказати, що вони були прийняті у єпархії на слу-
жін ня як єпархіальні художники, досить важко.

На території сучасного Закарпаття одним з перших відомих єпар хі-
аль них художників вважався Михайло Манкович, а згодом Фердинанд 
Видра. Проте уже зараз, завдяки дослідженням, можемо стверджувати 
про появу єпархіальних художників не в 1820-х, а в 1770-х роках. Зок-
ре ма про це свідчить найменування Йосифа Меєровського маляра 
Збо ровського художником для Мукачівської єпархії500. У даному до ку-
менті, датованому 1770 роком, уперше документально підтверджено най-
менування Йосифа Меєровського художником, якому дозволяється пра-
цю вати у храмах єпархії. Документ виданий єпископом Йоаном Брадачем 
(1767 – 1772). Останній зауважує, що многі художники «..  недоγм нї  
сво го по церкѵахъ власти нашей подлеглымъ їконы не къ благочесномγ 
со зїданію, но на соблазнъ маловали…». Далі єпископ строго забороняє 
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па рохам запрошувати художників, які не були випробувані і не отримали 
дозволу на виконання художніх робіт у храмах єпархії. Владика пропонує 
та кого митця для роботи у храмах «…благов рный мγшъ І осифъ Мї-
ри ѵс кый маларъ Збороѵскый ѵо маларстѵ  показалъ намъ рγкод лїє…». 
Тобто владика має намір сам визначати принципи розвитку мистецтва у 
церкві, для чого і пропонує художника, який у кириличному документі 
під писаний як Йосиф Міриовський, а у латинському документі, який 
під пи сано 28 червня 1796 р. Михайлом Брадачем, цей же автор згаданий 
як Iosephi Mejerovszky (Йосиф Меєровський). З останнього документа 
бачимо, що художник працює для єпархії досить значний час. Йосиф 
Міриовський походив, найвірогідніше, з мистецької родини, бо окрім 
нього відомі митці, які зробили значний внесок у розвиток живопису в 
церквах сучасної Східної Словаччини. Серед них можемо назвати Силь-
вест ра та Івана (Яна) Мієровських501. Зважаючи на те, що у документі 
має мо назву художника як маляра Зборовського, можемо вважати, що 
ху дожник походив з с. Зборів (Zborov), Словаччинa, Пряшівський край, 
ко лишнє Маковицьке панство. Давніших згадок про художників, які б 
офі ційно були прийняті на роботу в єпархії, поки що не зафіксовано. 
Най менування Йосифа Міриовського (Меєровського) художником для 
єпар хії якраз збігається з помітними змінами у естетичних орієнтирах 
церковного уряду тогочасної Мукачівської єпархії.

Незважаючи на активну політику А. Бачинського щодо мистецтва, 
на середину ХІХ ст. у єпархії не вистачало своїх живописців. Свідченням 
цього є розписи в с. Данилові (зараз втрачені), виконані запрошеним 
жи вописцем Корнмаєром. Стінопис останнього свідчив, що розписи в 
дру гій третині ХІХ ст. широко виконували в дерев’яних храмах. У храмі 
у центрі західної стіни вівтаря було зображено жертовник, а біля нього 
у молитовній позі старця. За ним ще одна фігура, а біля краю стіни – 
ма ленькі зображення бісів. З протилежного боку від жертовника – три 
фі гури у молитовних позах. Найвірогідніше, це жертвоприношення Іллі. 
Під зображенням був напис, з якого можна було дізнатись, що розписи 
виконував Корнмаєр (Kornmayer 1827 – 1848). По боках сцени було ви ко-
на но декоративні консолі, а над вікнами – елементи картушів. 

З цим же часом можемо пов’язувати проникнення ознаки класицизму 
як у декор, так і в живопис. Таким прикладом був іконостас, виконаний 
Дмитром Мол на ром 1835 р. у церкві св. Трійці м. Великий Березний 
(Іл. 5.9). У його структурі знову повертається архітектоніка, через ви ко-
рис тання ордерної системи. Особ ливо цікавим є живопис, манера якого 
дає підстави говорити про майст ра, який пройшов хороший академічний 
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ви шкіл. Автор досягає гли бини кольорового звучання завдяки системі 
лісирувань. Правда, у ви рі шенні самої композиції помітні риси народної 
ес тетики, якій властива безпосередність у відображенні реальності, 
що пов’язано з формуванням класицистичної ідеології у Центральній 
Єв ропі502. Реалістичність зображення з деякою гротескністю нагадує 
тогочасні пошуки у літературі, де в рамках класицистичної естетики 
вжи ва ли чисто народні, часто навіть вульгарні мовні елементи (Іл. 5.10). 
У літературі відображали живі сцени з життя народу, його звички і мо-
раль503. Невипадково у празникових образах помічаємо наростання жан-
ро вості. У майстра, який працював у Великому Березному, захоплення 
реалістичністю настільки значне, що навіть пророків він зоб ра зив у 
вигляді дещо грубуватих селян. Про авторство живопису може свідчити 
напис на звороті ікони пророчого ряду, де над шпугою читаємо: Izofoni 
Profeta, а нижче – Ianos Gaz або Saz. Найвірогідніше, якраз останнє 
прочитання «Іоан Сас» є правильним з огляду на поширення такого 
пріз ви ща на Закарпатті та в Угорщині. 

Отже, аналізуючи тенденції у розвитку мистецтва у церкві грецького 
обряду на Закарпатті, можемо говорити про формування живопису, який 
міг відповідати естетичним вимогам освічених верств населення, для 
яких аристократичність означала досконалість. Зростання історичного 
самоусвідомлення населення знаходило своє відображення й у церковному 
живописі, який поступово витісняв традиційне малярство. Зважаючи на 
зростання суспільної ролі мистецтва, церковна капітула виставляє свої 
вимоги до принципів формування мистецтва у храмі, що призвело до 
формування інституту єпархіальних художників. Серед перших відомих 
митців, які були наділені правом працювати для потреб церкви, можемо 
назвати Йосифа Мірийовського, затвердженого єпископом Йоаном 
Брадачем. Ос тан ній факт, а також велика увага його попередника, владики 
Михайла-Мануїла Ольшавського, до мистецтва у церквах єпархії, що 
видно з документів візитації, дає нам підстави говорити, що саме владики, 
які отримали підготовку в єзуїтських навчальних закладах, починають 
приділяти велику увагу формам мистецтва у храмах. 
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Про визначальну роль при оздобленні храмового простору домі-
ную чих художніх тенденцій, а не конфесійних пріо ри тетів свідчить 
будівництво та оздоблення православної церкви, спо рудженої для потреб 
російської місії у Токаї (Угорщина). У цьому хра мі зауважуємо ті ж 
художні форми, що домінували у мистецтві то го часної римо-католицької 
та греко-католицької церкви. Зростання ро лі високих видів образотворчого 
мистецтва у середовищі освічених кіл знаходило своє відображення і у 
розвитку оздоблення різьбленням та живописом церковного простору. Ці 
тенденції можемо зауважити і у хра мах, які поставали на кошти з-поза 
меж Австрійської імперії. Для такого ана лізу було взято храм св. Миколая 
Чудотворця, що знаходиться у місті То кай (Угорщина). 

Як місто, так і храм вибрано невипадково. Область Токая є добре 
зна ною як один із значних осередків виноробства в Угорщині, однак у нас 
це місто викликає особливий інтерес завдяки його зв’язку з українською 
куль турою. Саме в Токаї при російській місії із закупки вина перебував 
із серпня 1745 р. до жовтня 1750 р. визначний український філософ 
Григорій Ско ворода504. 

На початках поселення російської місії частина місцевого населення 
та приїжджі російські піддані, які належали до одного обряду, досить 
тісно контактували між собою, про що може свідчити факт запрошення 
Григорія Сковороди за хресного батька, запис про що знаходиться у книзі 
реєстрації хрещень із греко-католицької церкви міста Токай505. Однак через 
десяток років ситуація зазнала помітних змін, що проявилося у зміні 
тональності документів. Наприклад, на відміну від Григорія Сковороди, 
який захоплювався «любезною Унгарією», один із пізніших представників 
комісії – священик Юстим (о. Іриней Фальківський (1762 – 1823)506 у 1775 р. 
писав до Києва, що населення міста переважно папісти, лю терани і каль-
ві ніс ти, окрім небагатьох руснаків-уніатів, що спілкуються угорською 
мо вою, та небагатьох греків, які займаються купецтвом [8, с. 63-82]507. 
У цих словах відчувається певна відчуженість, але, вірогідно, через ви-
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ко рис тання «руснаками-уніатами» угорської мови, що і підкреслюється 
у листі. Разом з тим із листа знаємо і про певне нарікання на клімат міс-
та, що вказує на незатишність Токая для о. Іринея Фальківського, згодом 
ві домого українського вченого-астронома. 

Це охолодження стосунків між представниками російської місії та 
міс цевим руським населенням можна пов’язати з подіями 1764 р., коли 
священик, що прибув із російським генералом (вірогідно, Григорієм 
Вишневським, якого у цьому часі було вислано з Угорщини)508 до То-
кая, розпочав агітацію проти унії. Це призвело до значних хвилювань 
се ред населення, які поширилися не тільки у жупах Земплін, Саболч, 
але й Гайду. Зокрема, 21 липня 1765 р. у м. Гайдудорог одна частина на-
се лення відмовилася від унії і вимагала священика від Карловацького 
серб ського православного митрополита. Це набуло такого розголосу, що 
у справу мусила втрутитися сама імператриця Марія-Терезія509. Можна 
при пустити, що о. Іриней Фальківський через десять років після цього 
міг відчувати певну недовіру між русинами і представниками Російської 
ім перії. Хоча, як ми зазначали, на початках місії ця ситуація виглядала 
знач но привабливішою. 

Отже, аналізуючи мистецькі особливості церкви св. Миколая Чу-
до творця, спорудженої 1790 р. у місті Токай510, мусимо брати до уваги 
ди намічні і непрості стосунки між населенням греко-руської традиції 
та роль у цьому центрального імперського уряду. Останній намагався 
конт ролювати не тільки політичний процес на території держави, але й 
прин ципи будівництва. Таким чином, церква св. Миколая Чудотворця – 
це однонавна споруда з вежею на західному фасаді, яка за планом і 
фор мами майже відповідає типовим храмам, що будувалися для греко-
ка толиків на території Угорського королівства. Сучасне завершення вежі 
пі рамідальне, увінчане невеликим грецьким хрестом. Для архітектурного 
оз доблення споруди було використано принцип ордерної системи – 
пілястри, виражений фронтон та карнизи. Таке розв’язання фасадів вказує 
на дотримання будівельниками тогочасної естетики класицизму. Загалом 
храм можемо віднести до споруд, які постали під впливом уніфікації 
австрійським урядом архітектурних форм.
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Наявні джерела свідчать, що перша церква тут була зведена з де ре ва 
у 1746 р.511, хоча російська місія по закупівлі токайських вин для ім пе ра-
торського двору існувала тут принаймні з 1733 р. Початки бу дів ницт ва 
церкви можемо пов’язувати із заснуванням імператрицею Єли за ветою 
Петрівною у 1745 р. постійного поселення у м. Токай512. Місцезнаходження 
першого дерев’яного храму зараз визначити важко, хоча існує інформація, 
що дерев’яна церква знаходилась під Лисою горою513. Проте говорити з 
упевненістю, що кам’яний храм постав на місці згорілої дерев’яної церкви, 
не можемо514. Саме з цією першою дерев’яною церквою у Токаї пов’язане 
служіння тут співцем визначного українського філософа Григорія 
Сковороди з 1745 р. по 1750 р.515.

В інтер’єрі сучасної православної церкви старого оздоблення немає. 
Відомо, що іконостас з неї було перенесено до каплиці св. Георгія у 
м. Нїредьгаза, що посприяло збільшенню цього приходу516. Окрім того, є 
інформація, що іконостас було виконано еґерським різьбярем Янковичем 
Мікулашем (Миколою) наприкінці XVIII ст. У каплиці міста Нїредьгаза 
збереглася значна частина різьблення та живопису, принаймні сьогодні 
тут центральна частина намісного ярусу. 

Форма іконостаса до його демонтажу була традиційна для українського 
церковного мистецтва, тобто він був п’ятиярусний. Схема розташування 
іконопису відповідає давнішим зразкам, коли праворуч розташовувалася 
ікона свята – «св. Миколай Чудотворець», по центру, фланкуючи царські 
врата, – ікони «Христос Учитель» та «Богородиця з немовлям» (Іл. 5.11). 
Крайня зліва ікона «Св. Іван Хреститель», яка розташована на тому місці, 
де завжди у закарпатських іконостасах зображали св. Миколая. Ця зміна 
пов’язана із тим, що ікону св. Миколая було виконано праворуч як намісну. 
Серед ар хаїчних ознак на іконостасі з Токая можемо виділити зображення 
Спаса Нерукотворного над царськими вратами. Проте празниковий ряд 
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зазнав значних змін – ікон є шість, а у центрі виконано не композицію 
«Тайна вечеря», а «Новозавітна Трійця». У наступному – апостольському 
ярусі – виконано також шість ікон з центральною сьомою, яка зображає 
Христа Великого Архієрея. Цей принцип зменшення кількості зображень 
у ярусах іконостаса проявився уже у другій половині ХІХ ст. Якоюсь мі-
рою це можемо пов’язати з трансформаціями іконостасів, які відбулися 
під впливом уваги суспільства до аристократичної стилістики та но-
вих, обумовлених наукою, раціоналістичних поглядів на ієрархічність 
розташування зображень.

Сам декор іконостаса органічно пов’язаний з архітектурою споруди, 
а також нагадує різьблення, характерне для іконостасів тогочасної Му ка-
чівсь кої єпархії. Адже у різьбленні кінця XVIII ст. бачимо переважання 
стильових аристократичних художніх форм пізнього бароко та раннього 
класицизму, чому відповідає й оздоблення іконостаса з церкви св. Миколая 
в м. Токай. Зокрема на царських вратах зустрічаємо характерні S-подібні 
форми, які переплітаються з гілочкою із суцвіттями троянд. Разом з тим 
добре видно такі елементи, як гірлянди, а також стрічку, яка творить 
виразні вузлики та своєрідні класицистичні перев’язі. Форми врат чіткі 
і прості, для підкреслення чого художник виконує тільки дві ікони на 
стулках – «Богородиця» та «Арх. Гавриїл». Залишки біля капітелей колон, 
що фланкують царські врата, свідчать про те, що верхня частина отвору 
врат була оздоблена вирізьбленими пишно задрапованими шторами. 
В орнаменті переважають мотиви лаврової гірлянди, акантового листка, 
стріч ки, гілки троянди. Перші мотиви були обумовлені естетикою та сим-
волікою античності, а троянда тісно пов’язана із символікою Діви Ма рії. 
Мотиви несуть на собі не тільки декоративне навантаження, але мають 
і символічне значення, про що свідчить елемент оливкової гілки, яку 
помічаємо у нижній частині врат. Пояснити її виконання важко, якщо 
не брати до уваги символіку. Мотив оливки з листочками і плодами 
відсутній у переважній більшості відомих нам іконостасів історичної 
Мукачівської єпархії кінця XVIII ст., а отже, вважати його звичайним 
запозиченням неможливо. Проте подібний мотив можемо бачити на 
іконостасі у церкві Святої Трійці у місті Мішкольц (Угорщина), який 
також належить авторству Мікулаша Янковича517. Тому можемо говорити, 
що тут маємо справу з виробленим цим майстром власним художнім 
мотивом, породженим символікою оливкового дерева у церкві. 
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Намісні образи іконостаса приписуються художникам із царської 
майстерні Симона Ушакова518. Це аргументується тим, що до храму, 
яким опікувався російський імператорський двір, могли потрапити 
ви сокоякісні ікони з Росії. Звісно, що цей іконопис потребує ще свого 
ре тельного дослідження. Наразі існує думка, що ікони на царських вра-
тах є давнішими за саме різьблення і можуть датуватися XVII ст.519. 
Можливо, це датування і дало підстави пов’язувати іконопис із нас-
туп ни ками визначного російського іконописця Симона Ушакова. Для 
цьо  го можуть бути певні припущення, зокрема манера зображення 
об лич, яка характеризується об’ємним моделюванням при збереженні 
іконографічних засад. На намісних іконах виконано кольорове тло, що 
було також притаманним живопису Симона Ушакова. На користь майст-
рів, пов’язаних із цим автором, могло б свідчити і виконання на іконостасі 
образу «Богородиця Милосердя Кікотіса», перше зображення якої у Росії 
було виконано саме Симоном Ушаковим520. Багато схожого можемо по-
мі тити при порівнянні образу «Христос Великий Архієрей» авторства 
С. Уша кова та «Христос Учитель» із Токая. 

Проте на іконах із Токая можемо бачити мотиви, які не були при-
та манними російському живопису XVII cт., а саме використання клейм, 
у яких виконувалися написи. Такі клейма можемо скоріше побачити 
на грецьких іконах XVIII ст. Окрім того, дослідження, опубліковані 
Мартою Надь, дозволяють приписувати живопис названого іконостаса 
Н. Бартоломею (Na. Bartholomeos), який працював над ним упродовж 
1838 – 1839 рр.521. Можемо зауважити також різницю у живописі, який 
зберігається на стінах каплиці св. Георгія у місті Нїредьгаза, і збереженими 
намісними іконами, що дає підстави приписувати їх різним майстрам. 

Таким чином, можемо зауважити, що твори мистецтва, які зна хо-
ди лися у церкві св. Миколая Чудотворця у Токаї, позначені суттєвим 
впли вом аристократичних стилів – пізнього бароко та класицизму, 
а також пізнішими втручаннями у часі неокласицизму. Це притаманно 
як самій споруді храму, так і формам різьблення іконостаса. Перевага 
єв ро пейської художньої мови була характерною у тому часі не тільки для 
Австрійської, але і для Російської імперії. Виходячи з цього, незважаючи на 
перераховані вище ознаки, приписувати виконання іконопису російським 
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майстрам досить складно. Скоріше можемо говорити, що для спорудження 
православної церкви у Токаї було використано ті ж принципи будівництва 
та оздоблення, які домінували у римо-католицьких та греко-католицьких 
храмах того часу. А це, у свою чергу, дає підстави говорити, що твори 
церковного мистецтва різних конфесій у межах одного міста дуже схожі, 
підтвердженням чого може бути оздоблення тогочасної греко-католицької 
церкви у Токаї. Підсумовуючи, маємо підстави говорити, що у цьому 
часі художні тенденції визначалися саме політикою держави у галузі 
архітектури та мистецтва. Відповідно, ці загальновизнані форми ставали 
домінуючими не тільки у світських будовах, але визначали також обличчя 
церковної архітектури, незалежно від конфесії, прикладом чого є церква 
Св. Миколая Чудотворця у Токаї (Угорщина). 

Серед визначних художників, що активно працювали на території 
історичної Мукачівської єпархії, необхідно назвати у першу чергу Михайла 
Манковича (1785 – 1853), який народився у сім’ї греко-католицького 
священика с. Блажово (Східна Словаччина). З цього села походив також 
відомий Мукачівський єпископ Георгій-Гавриїл Блажовський (1738 – 
1742)522, родинне прізвище якого було також Манкович і, тільки ставши 
єпископом, він змінив його за іменем села на Блажовський. Освіту Ми-
хай ло Манкович отримав у Сабинові та Левочі (Східна Словаччина). 
У 1800 р. вступив до богословської семінарії в Ужгороді, де під час 
іспиту вла дика Андрій Бачинський зауважив його мистецький талант, 
побачивши начерк свого портрета на аркуші паперу в руках семінариста. 
Ця подія трапилася 1802 р.523 і, як свідчить джерело, владика ще у тому 
році від правив молодого семінариста на навчання до Віденської академії 
мис тецтв, надавши йому стипендію із власних коштів. Однак інформація, 
отримана з Віденського архіву, свідчить, що Михайло Манкович вступив 
на навчання до академії в 1806 р., що вимагає з’ясування та корекції 
існуючої інформації у відповідності до знайденої в архівних джерелах524. 
Також маємо інформацію, що через Краків він потрапив до Львова, де 
три роки займався церковним малярством, а також під виглядом монаха-
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василіанина відвідав Київ і Москву. Після цих подорожей повернувся 
до Відня, де влаштувався дяком при церкві св. Варвари. З листа Томаша 
Манковича від 17 жовтня 2016 р. маємо також інформацію, що у 1815 р. 
Михайло Манкович повернувся до жупи Шаріш, де одружився зі вдовою 
священика Івана Даниловича Марією Бачинською. Також із цього листа 
маємо підтвердження нашому припущенню про призначення Манковича 
єпархіальним художником, бо, як вказує автор листа, вікарій Михайло 
Бра дач номінував художника радником Мукачівської єпархії. Життя 
цього митця відображає зростання значення образотворчого мистецтва 
для освіченої частини руського населення, яку становило переважно ду-
хо венство греко-руського обряду. 

Серед перших творів на території історичної Мукачівської єпархії, 
які постали з-під пензля цього художника, згадується іконостас церкви 
св. арх. Михаїла у с. Тур’ї Ремети Перечинського р-ну, живопис якого да-
ту єть ся 1809 р.525. Інформація про роботу Михайла Манковича у 1809 р. 
на території сучасного Закарпаття є дуже цікавою. Вона свідчить, що 
ху дож ник почав працювати тут ще у часі життя владики Андрія Ба-
чин сько го. А це, у свою чергу, ставить під сумнів певні факти з життя 
ху дож ника, описані о. Степаном Папом, який вважав, що художник 
по вер нув ся на територію Мукачівської єпархії тільки 1813 р.526. Мож-
ли во, ця дата з’явилася тому, що для дослідника першою відомою ро-
бо тою Манковича був іконостас, створений 1814 р. для церкви св. арх. 
Ми хаїла у с. Чабалівці Пряшівського краю (Східна Словаччина)527. 
Збе  ре жений іконостас із цього храму є типовим для початку ХІХ ст., в 
яко му чудово витримано поярусну структуру, а також помічаємо на ма-
ган ня різьбяра слідувати виробленим декоративним принципам ро ко-
кової естетики. Однак у верхніх ярусах іконостаса бачимо домінуюче 
зоб раження Христа Великого Архієрея, яке займає апостольський та 
пророчий ряди528 та увінчане трикутним фронтоном, що вказує на пос-
тупові зміни у структурі тогочасних іконостасів. Малярство, попри піз-
ні ші втручання, дає підстави припустити, що тут найвірогідніше зберігся 
ори гінальний живопис М. Манковича, принаймні, з великою вірогідністю 
на це можуть претендувати намісні образи. Отже, бачимо, що початок 
твор чої діяльності художника пов’язаний з роботою в населених пунктах 
вер хів’їв річок Уж та Лаборець. 

Через п’ять років після роботи у Чабалівцях він виконав живопис для 
іконостаса церкви Успіння Пр. Богородиці у м. Рахів (збудована 1792 р.), 
яка належить до ранніх мурованих церков із добре витриманими про-
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пор ція ми. Всередині храму домінує первісний майстерно різьблений 
іко но стас, але, на жаль, царські врата вже замінено (Іл. 5.12; 5.13). На пис 
ла тинською мовою на зво ротному боці «Тайної вечері» засвідчує, що 
Михайло Манкович та по мічник Лука Мігалко закінчили малювання 
церк ви на свято св. Петра і Павла 1819 р. за пароха Василя Міклоші і ку-
ра то ра Михайла Ковача (Іл. 5.14; 5.15). Над оздобленням храмового прос-
тору разом із Манковичем працював ху дожник та різьбяр Філіп Шайц нер, 
якому також приписується частина ікон529. Інформацію про цього митця 
отримуємо з напису на ки воті, який датується 19 лю то го 1824 р. і свідчить, 
що храм спорудили за пароха Василя Міклоші та за довголітнього 
куратора Михайла Ко ва ча, який також організував оз доблення храму – 
різьбярську роботу та малювання частини ікон Філіпом Шайцнером (Phi-
lip pum Schaitzner). Ви ко нан ня живопису Михайлом Манковичем у Рахові у 
1819 р. виглядає досить вірогідним на основі на пи сів, проте існує проблема 
ідентифікації живопису, адже через пізніші перемалювання неможливо 
з’ясувати саму манеру письма. Іконостас зазнав значних втручань на 
самому початку 1990-х рр. Зокрема було замінено царські врата, замість 
консолей на намісному ярусі було встановлено декоративні колони, про 
що свідчить світлина, зроблена о. Василем Носою 1992 р. Ці втручання 
позбавили іконостас стилістичної цілісності (Іл. 5.16; 5.17; 5.18).

Через рік після виконання іконостаса у Рахові, у 1820 р. художник 
працював над стінописом та іконописом церкви Успіння Пр. Богородиці 
у с. Доманинці (Ужгород), про що свідчить напис на зворотній стороні 
іконостаса (Іл. 5.19). Попри пізніші перемалювання, які призвели до зміни 
коло рис тики, рисунок та композиція авторського живопису переважно збе-
режені (Іл. 5.20; 5.21). Особливо добре зберігся живопис композиції «Деісіс», 
бо втру чання у живопис незначні. Христос на цій композиції зображений 
як Великий Архієрей, а біля нього у молитовних позах Богородиця та 
св. Іван Хреститель (Іл. 5.22). У руці Івана Хрестителя зображено сувій із 
на пи сом церковнослов’янською: «покайтес ». На відкритій книзі Христа 
Ве ли ко го Архієрея виконано текст, який переважно виконувався при 
зоб ра женні Христа Учителя – «Прийдѣтє благословеніи ца моего..». 
Манера письма надзвичайно делікатна – засобом лісирувань. Композиція 
«Ус піння Пресвятої Богородиці» як за формою, так і за особливостями 
зображення апостолів дуже нагадує роботу з Рахова. Окремо варто зу-
пи нитися на композиції з амвона – «Нагірна проповідь Христа». Тут ху-
дож ник демонструє чудове розуміння принципів композиції, органічно 
при в’язуючи багатофігурний сюжет до похилої площини сходів, які ведуть 
на амвон. На жаль, остаточної впевненості щодо авторства цієї композиції 
не маємо, бо живопис зазнав значних втручань. 
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Разом із тим представлена інформація вказує, що за два роки ху-
дож ник працював у двох протилежних кінцях сучасного Закарпаття. 
Такий гео графічний розмах виконання живописних робіт може свідчити, 
що про нього добре знали на парохіях, бо він у цьому часі виконував 
обов’язки єпар хіального художника, і, вірогідно, мешкав в Ужгороді530. 
На це може вказувати і географія його діяльності, яка, за відомими нам 
фактами, охоплювала усю територію сучасної Закарпатської області, 
а також сучасної Східної Словаччини. 

Незабаром після роботи у с. Доманинці у 1824 р. художник працював 
над живописом для іконостаса церкви св. арх. Михаїла у м. Міжгір’я 
(на ту пору Волове). Образи виконано на високому професійному рівні, 
органічно пов’язано з вибагливим різьбленням (Т. 10.1). Різьблені і 
профільовані дошки для відповідного їм живопису свідчать про одночасну 
роботу над іконостасом художника і різьбяра (Іл. 5.24). У Міжгір’ї 
художник співпрацював справді з професійним різьбярем Василем 
Лендєлом (Bazilius Lengyel), який походив із м. Гайдудорог (Угорщина) 
(Іл. 5.23). За інформацією, останній виконував різьблення іконостаса у 
1808 р. у рідному місті для церкви Введення Марії до Храму531. Іконостас 
надзвичайно цікавий, бо у його формі та декорі помітний відхід від 
рококової естетики, що проявилося через наростання архітектоніки, яку 
творить ордерна система. Існувала також інформація, за якою Михайло 
Манкович виконував живопис для іконостаса у Гайдудорозі532 (сьогодні 
заперечується). Цікаво, що Василь Лендєл після завершення іконостаса 
1816 р. у рідному місті з’являється у досить віддаленій частині тогочасного 
Угорського королівства, розпочавши різьбярську роботу у с. Лозянське 
Міжгірського р-ну в 1819 р. Вірогідно, десь у цьому часі Василь Лендєл 
і Михайло Манкович познайомилися (Іл. 5.25), щоб виконати живопис 
для церкви у Міжгір’ї. Майстри були вправні, бо за рік робота тут 
була за вер шена. Про це свідчить той факт, що у 1825 р. Михайло 
Манкович уже працював над іконостасом для церкви св. арх. Михаїла 
с. Нересниця Тячівського р-ну533. На жаль, щось певне говорити про 
живопис у Нересниці сьогодні неможливо, бо у 2003 р. дерев’яна церква 
згоріла разом з іконостасом, тому і про живопис можемо говорити тільки 
у минулому. Інформацію про храм і живопис у цьому випадку можемо 
отримати із запису, який удалося зафіксувати М. Сирохману на композиції 
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«Тайна вечеря»534. На ній було зазначено, що церкву споруджено 1813 р., 
а іконостас було виготовлено Петром Томашком у 1822 р., живопис на ле-
жить Михайлу Манковичу, який він виконав разом з помічником Олек-
санд ром Дуковським 1825 р. (Іл. 5.26).

Художник працював досить активно, бо у 1825 р. він виконав також 
жи вопис для церкви св. Івана Хрестителя у с. Пастілки Перечинського р-ну, 
який добре збережений і дозволяє говорити про манеру письма цього 
майстра535. Як живопис, так і різьблення іконостаса вражають своєю дос-
ко налістю та відчутним впливом естетики ампіру. Іконостас п’я ти ярусний, 
усі ряди – празниковий, апостольський та пророчий – розташовані один 
над одним у вигляді тябла (Іл. 5.27; 5.28). Ікони членуються кон со лями, що 
було ха рактерним для іконостасів, які сформувалися під впли вом естетики 
рококо. Над царськими вратами розташовано невелике зображення Спаса 
Нерукотворного. Зображення пророків виконано в овальних медальйонах, 
поміж якими встановлено квіти лотоса. По цент ру пророчого ряду 
розташоване зображення Бога-Отця. Над ним роз мі ще но Розп’яття з 
предстоячими образами Богородиці та Івана Бо го слова. По боках від 
Розп’яття з предстоячими виконано декоративні різьб ле ні композиції з 
рослинних завитків, якими охоплено трельяж (Іл. 5.32; 5.33). Дана ор-
на мен тика, ймовірно, виконана на основі подібних до форм іконостаса 
ка федрального собору в Ужгороді, але в іконостасі в Пастілках вона ви-
гля  дає чужою і неприродною. Вірогідно, тут маємо справу зі спробами 
адап тації нових декоративних елементів до виробленого у кінці ХVІІІ ст. 
напряму розвитку іконостасів (Іл. 5.29).

Вишуканими і витриманими в стилі ампіру є царські врата, що 
вра  жають своєю мистецькою довершеністю. Стулки врат – це решітка 
на зразок стрічкового переплетіння, на якій розташовано вертикально і 
горизонтально еліпсовидні медальйони, на котрих зображено Благовіщення 
та чотирьох євангелістів з їх символами. Увінчує композицію врат ім пе-
раторська корона на подушці, з-під якої спадає і розходиться у два боки 
ман тія, яка, у свою чергу, на кутах врат зав’язана у вигляді вузлів-квітів, 
з-під яких ритмічними складками спадає до краю обох стулок.

Як свідчить напис на звороті ікони «Тайна вечеря», живопис бу ло 
виконано Михайлом Манковичем із помічником Олександром Ду ковсь-
ким у 1825 р. за пароха о. Василя Табаковича та кураторів Івана Ко вача – 
молодшого, Івана Ковача – старшого, Василя Герзанича, кантора Олек-
санд ра Ковача коштом Андрія Ґебея (Іл. 5.30; 5.31). Можемо припустити, 
що Дуковський був художником-помічником Михайла Манковича, бо 
про нього маємо згадки ще принаймні у двох храмах.
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Поява такого високоякісного мистецького твору тут викликає інтерес, 
адже не у всіх віддалених селах зустрічається робота такого рівня. З цьо-
го при воду викликають інтерес два куратори – старший та молодший 
Ковачі. Особливо якщо візьмемо до уваги твердження, що саме у цьому 
селі 21 січ ня 1741 р. народився один з перших істориків Мукачівської 
єпархії Йоан Пастелій. Його праця «Історія Мукачівської єпархії» увійшла 
у подальшому до праці Михайла Лучкая «Історія карпатських русинів»536. 
Деякі дослідники не без підстав вважають прізвище каноніка похідним 
від села Мала Пастіль (сьогодні Пастілки), а власне ім’я його було Іван 
Ковач537. Це дозволяє припустити, що куратор Ковач Іван старший, який 
народився 1787 р., міг бути у певних родинних стосунках з каноніком 
Пастелієм. Останній помер 1799 р., тож чи не у пам’ять про визначного 
родича було споруджено цей храм Іваном Ковачем, про що могла б 
свід чити і присвята церкви Іванові Хрестителю, яка є досить рідкісною 
патронімією на ту пору на Закарпатті. Після смерті Івана Ковача було 
поховано біля храму, про що свідчить напис на могилі, який виконано 
словацькою мовою, – «Tu spocsivá | Kovács Jáno | predesli kurátor | narodil 
se roku | 1787. umrel roku 1850 12tim októbru | kotri sám totu Cirkef tu | 
dal zbudovac»538. 

Справді, для роботи у храмі с. Пастілки було запрошено чи не най-
кра щого живописця у єпархії, який чудово володів олійним жи во писом. 
Це демонструють зразки, на яких за допомогою лісирувань ху дож ник 
до сягає прозорості кольору в обличчях, наприклад, апостолів та Христа 
на «Тайній вечері». Цікаво, що Михайло Манкович у давній композиції 
на магається поєднати іконописну традиційну схему і реа ліс тичне, з еле-
мен тами оповідності, трактування. Так, Юда тримає в руці мішечок із 
гро шима і переляканим поглядом дивиться на глядача. Ін ші апостоли 
звер нені поглядом до Христа, який підвів свої очі до не ба, а скоріше – до 
зрадника, в чому простежуються народні акценти в розумінні даної сцени. 
Подібну композицію можемо зауважити ще при виконанні «Тайної вечері» 
в Рахові. Іконостас у Пастілках є однією з най більш збережених пам’яток, 
яка представляє нам чудовий зразок ма не ри живопису відомого майстра 
Михайла Манковича (Т. 10.2). Важливим буде від значити, що художник, 
пра цюючи у Пастілках, не втрачає розуміння по передньої традиції, збе-
рі гаючи позолоту на тлі ікон. Тому можемо говорити, що на Закарпатті 
вплив традицій іконопису прослідковується ще у першій половині ХІХ ст.
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Через п’ять років після створення іконостаса художник працює уже 
не далеко від м. Пряшів у церкві свв. Козми і Даміана (1740 – 1800)539 
с. Фулянка (Східна Словаччина), де виконав у 1830 р. живопис для іко-
но стаса. У 1896 – 1897 рр.540  тут відбулися досить значні відновлювальні 
роботи, вірогідно, що у цьому часі старий іконостас і було замінено. Як 
свід чить інформація, уже наступного 1831 р.541 художник працював над 
іко  ностасом у с. Нягово. Зважаючи на те, що на території історичної Му-
ка чівської єпархії зустрічаємо два села з такою назвою (у Тячівському р-ні 
на Закарпатті та сучасному Пряшівському краї), виникає запитання, 
у якому саме з цих сіл міг працювати художник. Відповідь на це дає да-
ту вання спорудження церков у цих селах. Так, церква Воздвиження Чес-
ного Хреста у Нягові (Добрянське) Тячівського р-ну Закарпатської області 
належить до 1902 р.;542 а церква Покрови Пр. Бо го родиці з с. Нягово (Схід-
на Словаччина) споруджена 1793 р., а зараз є філією церкви с. Чабинів, 
у якій у 1814 р. працював М. Манкович. Це дає підстави вважати, що са-
ме для церкви Покрови у Східній Словаччині і було виконано живопис. 

Підтвердженням нашої думки стало дослідження інтер’єру церкви 
правнуком М. Манковича – Томашем Манковичем та угорським дос-
лід ни ком Сильвестром Тердіком самої церкви у Нягові. Зі старого іко-
но стаса у храмі на сьогодні збереглися намісні зображення Богородиці 
з Ісусом, Христа, св. Миколая та архангела Михаїла, який перемагає 
Дия вола. Зазначені роботи викликають особливий інтерес, бо вказують 
на орієнтацію художника на твори, виконані в часі Ренесансу та бароко. 
Особ ливо виділяється образ Марії з Ісусом. У намісній іконі скоріше 
вгадується образ Мадонни – пані, яка спирається на прямокутну підставку 
з авторським підписом та датою 1831 р. Головний убір Марії скоріше 
нагадує тюрбан, який, наприклад, можемо бачити на роботі Рафаеля 
«Мадонна делла седіа». Це дає підстави говорити, що художники, які 
навчалися в академії, важливим джерелом натхнення мали нову естетику, 
породжену Ренесансом та бароко. Серед особливо цікавих ікон необхідно 
виділити Христа Великого Архієрея, на відкритій книзі якого зауважуємо 
напис: «Малював Манкович (Mankoviсs Pinxit) 1831».

Наступну роботу художник виконав у 1833 р., це живопис для іко но-
ста са церкви св. арх. Михаїла у с. Мідяниця Іршавського р-ну543. На жаль, 
живопис зазнав помітного перемалювання, що ускладнює мож ли вість 
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аналізу малярства. Наступною за часом роботою Манковича на сьо годні 
можемо вважати живопис 1841 р. для церкви св. арх. Михаїла у с. Тур’я 
Пасіка Перечинського р-ну544. На жаль, як і у попередньому випадку, 
живопис зазнав перемалювання, а іконостас замінено на зразок, який 
скоріше вказує на роботу фірми «Рейті і Бенедек». У 1842 р. художник 
працював над іконостасом для церкви св. арх. Михаїла в с. Іновце (Східна 
Словаччина). Зважаючи на те, що церква була досить бідною, на тлі 
художник не використав позолоту, як це притаманно для більшості його 
творів. Намісні ікони вказують на індивідуальну інтерпретацію художника 
як щодо кольору, так і щодо форми. Серед особливо цікавих є композиція 
«Пієта», яка виконує роль напрестольної ікони. Останньою роботою 
Ми хайла Манковича зараз можемо вважати живопис для іконостаса 
церкви Зіслання Св. Духа у с. Кушниця Іршавського р-ну, який художник 
виконував 1847 р.545. Зважаючи на час його смерті – 1853 р., можемо 
припустити, що живопис для храму с. Кушниця був одним із останніх.

Інформація дозволяє говорити про Михайла Манковича як помітну 
постать у мистецтві Закарпаття ХІХ ст., у творчості якого знайшли своє 
віддзеркалення ідеї та мистецькі тенденції, які стали результатом зміни в 
освіті і культурі історичної Мукачівської єпархії. Постать цього митця є 
важливою не тільки з огляду на формування професійного малярства на 
Закарпатті, а також допомагає розумінню культурних переплетінь України 
та Словаччини. Адже, як бачимо, Михайло Манкович з однаковим успіхом 
і завзяттям працював як на території тогочасної Мукачівської єпархії, 
так і на території Пряшівської. Така кількість робіт свідчить про велику 
кількість замовлень, даючи підстави говорити, що він справді відповідав 
не тільки вимогам, поставленим церковним проводом, але його творчістю 
були захоплені церковні громади. На сьогодні впевнено можемо твердити, 
що творчість Михайла Манковича потребує ще свого ґрунтовного дос лід-
жен ня. Разом із тим на території Закарпаття серед найкраще збережених 
на сьогодні творів цього художника можемо виокремити іконостас у церкві 
св. Івана Хрестителя у с. Пастілки Перечинського р-ну.

Інший живописець, якого знаємо як пряшівського єпархіального 
художника та який вніс значний вклад у образотворче мистецтво істо рич-
ної Мукачівської єпархії, є Йосип Змій-Микловшик (1792 – 1841). Відомо, 
що художник працював переважно у Пряшівській єпархії, однак культурні 
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і духовні контакти між обома частинами колись єдиної Мукачівської 
єпархії були настільки тісними, що не брати до уваги творчість Йосипа 
Змія-Микловшика було б нелогічним. 

Відомо, що народився Йосип Змій 20 березня 1792 р. в с. Словінка 
Спіської жупи (зараз Кошіцький край, Східна Словаччина) у селянській 
родині Матвія Змія і Олени (дівоче прізвище Гойдич), які були вінчані 
о. Василем Ямборським 1777 р.546. Зважаючи на те, що в рідному селі Йоси-
па прізвище Змій носило багато родин, до його родинного прізвища до да-
ва ли односельчани уточнення Микловшик від імені Міклош (Микола)547. 
Хоча, за іншою версією, прізвище Микловшик він прийняв, перебуваючи 
у монастирі у Красному Броді (1809 – 1814)548.

В українській літературі завдяки публікаціям549, зокрема в шеститом-
ни ку «Історії українського мистецтва», сформувалася думка про ху дож-
ника як основоположника світського мистецтва на Закарпатті. Ця дум ка 
сьогодні залишається домінуючою у статтях, які характеризують мис те-
цтво першої половини XIX ст., хоча самі «світські твори» (маються на увазі 
жанрові композиції) цього майстра поки що відомі тільки з лі те ратурних 
джерел. Здається, що і художник став відомим на початку XX ст. завдяки 
публікації Миколи Бескида550, якою він увів це ім’я до нау ко вого обігу. 
Проте творчість Йосипа Змія так і не зазнала належного до слід ження, 
значною мірою через те, що майстер працював переважно на те ри торії 
сусідніх Словаччини та Угорщини, що сьогодні слід надолужити.

Постать Йосипа Змія має велике значення для розуміння процесів, 
які відбувалися в образотворчому мистецтві тогочасної Мукачівської та 
Пряшівської єпархій. Поряд з Михайлом Манковичем його можемо вва-
жа ти знаковою фігурою, яка символізує зміни у культурі краю, що стали 
наслідком діяльності визначного духовного провідника народу й церкви – 
єпископа Андрія Бачинського (1772 – 1809). Як ми бачили з біографії 
Ми хайла Манковича, єпископ особливу увагу приділяв пошуку молодих 
людей, здібних до мистецтв. Така цілеспрямована діяльність владики 
сприя ла тому, що на початку XIX ст. у краї з’являються перші, вишколені в 
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академіях, митці. Очевидно, що велику роль у цьому відігравала Віденська 
академія, яка дала перших професійних живописців краю, серед яких і 
Йосип Змій-Микловшик (1792 – 1841). 

Доля цього митця засвідчує, яку роль у житті особистості може 
відіграти культурне середовище та домінуючі тенденції у суспільстві. 
Малому хлопцеві поталанило, коли до села парохом було призначено добре 
освіченого священика, професора церковної історії та церковного права 
Ужгородської семінарії о. Михайла Дудинського. Про активну діяльність 
цього священика свідчить факт будівництва останнім сучасного храму 
св. Юрія у 1799 – 1808 рр. у с. Словінка551. Пам’ятаючи про циркуляр 
єпископа, парох досить скоро помітив кмітливого хлопця і його особливу 
схильність до різьблення та малювання. Парох намагався спрямувати 
юнака на здобуття духовної освіти, адже в єпархії не вистачало освічених 
душпастирів. Саме він порадив батькам віддати Йосипа на навчання 
до Краснобрідського монастиря, де упродовж ХVII – ХІХ ст. діяла 
школа та була досить значна бібліотека. Тож улітку 1809 р. Йосип Змій 
вступає до чину св. Василія Великого553, де поряд із навчанням мав змогу 
долучитися і до малярської справи у тамтешнього монаха-іконописця. 
Можемо припустити, що на ту пору в Краснобрідському монастирі мали 
бути послідовники живописців-василіан Вартоломея Савчака та Тадея 
Спалинського. 

Маючи хороший голос та схильність до наук, хлопець у краснобрідській 
школі вивчився на дяка. Турбуючись про подальшу долю талановитого 
юнака, о. М. Дудинський виклопотав для нього місце церковного співця 
при греко-католицькій церкві св. Варвари у Відні (Барбареум). Таким 
чи ном, 1 травня 1814 р. Йосип Змій приїхав до столиці, де, завдяки слу-
жін ню при церкві, отримував 250 золотих на рік554, що було непоганим 
ма  те ріальним засобом для існування. Потяг до мистецтва зумовив вступ 
до Віденської академії мистецтв у тому ж році. У відповідності до ста-
ту ту академії, виданого 1812 р., студенти могли навчатися на чотирьох 
фа культетах – живописців, скульпторів, граверів мідориту та художників 
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мозаїки; архітектури; граверів; декоративно-ужиткового мистецтва555. 
Таким чином, Йосип Змій-Микловшик вступив 24 квітня 1814 р. на 
факультет живопису. Тут на ту пору проходили студії у подальшому відомі 
митці: Міхаел Моріц Даффінґер (1790 – 1849), Георг Фердинанд Валдмюллер 
(1793 – 1865). Потрапив молодий чоловік до класу професора Крафта556, 
мається на увазі Йоган Петер Крафт (1780 – 1856)557, який увійшов в 
історію австрійського мистецтва як майстер історичної картини558. Для 
нас особливо цікавою є робота «Коронація цісаря Франциска І» (1823), на 
якій, на думку Б. Пушкаш, зображено і владику Андрія Бачинського559. 
Саме навчанням у такого визначного митця можна пояснити високий 
рівень портретного малярства та подальшу увагу Йосипа до історичної 
тематики. 

Після завершення навчання 22 лютого 1823 р. Йосип Змій-Микловшик 
отримав диплом, у якому зазначається кваліфікація живописця. Уже у 
Відні отримав визнання як добрий портретист, що засвідчив портрет 
Франциска І, який критика визнавала як високоякісний. Свідченням його 
здібностей у жанрі портрета є й інші факти. Так, працюючи при церкві 
святої Варвари, Йосип Змій-Микловшик виконав портрет настоятеля 
Йосипа Фоґорашія, а також історика літератури Дмитрія Ґереґа, професора 
Віденського університету Міхала Вісаника560. Популярність портретного 
жан ру не тільки серед шляхти, але і серед зрослої (завдяки реформам 
Ма рії-Терезії) буржуазії, сприяла помітному зростанню попиту на портрет. 
Тому добрий портретист міг розраховувати на замовлення, а отже, і 
відповідну матеріальну винагороду. 

20 жовтня 1823 р., після восьми років перебування у Відні, художник 
написав листа (до якого долучив і диплом академії) першому Пряшівському 
єпископові Григорію Тарковичу (1754 – 1841) з проханням прийняти його 
єпархіальним художником. Однак призначення не відбулося, бо для того, 
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щоб обіймати цю посаду, художник мусив представити твори церковної 
тематики. Цього художник не зробив, бо, вірогідно, саме у цьому часі 
він отримав стипендію для навчання в Італії, де пробув майже два ро ки. 
Після повернення виставляв свої твори у стінах академії у Відні, з ка талога 
якої відомо, що представляв три роботи561. У Відні художник за лишався 
до 1833 р., але ім’я його було досить відомим, тож, коли постало питання 
(26 листопада 1830 р.) про виконання портрета зас нов ника єпархіальної 
бібліотеки у Пряшеві Івана Ковача (Іл. 5.35), то останній звер нувся 
саме до художника-земляка. Було створено два портрети до 1831 р.562. 
Твори належали до типових парадних портретів, на яких помітно від-
билися принципи домінуючого на той час класицизму. 10 травня 1832 р. 
портрет було урочисто представлено перед великою кількістю глядачів563. 
З документів відомо, що один із творів згодом потрапив до резиденції 
Фо  ґорашія. На цей час припадає іменування художника як єпархіального.

До Пряшева художник прибув 17 травня 1832 р., тоді ж владика 
Таркович і запропонував митцеві зайняти посаду єпархіального ху дож-
ни ка; у цьому часі маємо інформацію про смерть від тифу двох майстрів, 
які працювали у храмах поблизу Пряшева: Мієровського (не знаємо, кого 
із братів) та Крижановського564. На запрошення єпископа художник радо 
згодився, але прохав офіційного листа, який владика мусив надіслати 
до Відня, що художник буде номінований на єпархіального художника. 
Таким чином, 29 травня 1833 р. було видано відповідний декрет565. Свою 
вдячність покровителю він проявляє у тому, що малює його портрет, 
який зараз прикрашає Пряшівську єпископську резиденцію (Іл. 5.34). 
Це один із найбільш відомих парадних портретів художника. Поряд із 
портретом єпископа Тарковича ще одна відома робота Йосипа Змія – 
портрет Андрія Хіри566.
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Ідеї класицизму, що панували в академічному середовищі, не могли 
позначитися тільки на портретному живописі художника. Адже пізній 
класицизм усе більше звертається до народного життя, намагаючись 
продовжити своє існування, опершись на ґрунт реальної народної 
культури, а не античної символіки. Це зумовлювало появу оповідних 
композицій з народного життя. Одним із таких творів було «Земплінське 
весілля», мотив якого було запозичено з народної пісні про нерівний 
шлюб дівчини та вдівця. За цю роботу художник отримав 100 золотих. 
Серед інших аналогічних композицій згадуються «Процесія на освячення 
води на Богоявлення», «Вибір нареченої на відпусті в Красному Броді»567, 
яка була відомою тільки у формі начерку. Ескізи композицій «Хто буде 
моїм мужем?» та «На вечорницях» колись зберігалися у брата художника, 
але, на жаль, їхнє місцезнаходження на сьогодні невідоме. Таким чином, 
світські жанрові роботи відомі нам тільки за літературними джерелами, 
але, зважаючи на ідеї, що побутували у тогочасній Віденській академії, 
та судячи з назв, це могли бути етнографічні ідилічні сцени, що ха рак-
те ри зу вали мистецтво багатьох художників Центральної Європи. Це 
доз во ляє припустити, що Йосипу Змію-Микловшику були близькі ідеї 
ро мантизму, які ширилися в Австрійській імперії з середини XVIII ст. 
Згадка про ці твори дала підстави вважати Йосипа Змія-Микловшика 
одним з основоположників світського мистецтва на Закарпатті. 

Після повернення з Відня художник виконав багато композицій 
на релігійну тематику як окремі замовлення, а також цілий ряд образів 
для іконостасів. У 1830 р. художник виконував живопис на території 
жуп Абауй та Новоград, 1831 р. ікони для іконостаса церкви Різдва 
Пр. Богородиці в с. Шайосегед (Угорщина, Боршод-Абауй-Земплін)568. У на-
ступ ному – 1832 році – художник працював для села Здоба (можливо, для 
церкви Успіння Пр. Богородиці у с. Здоба, яке зараз є частиною с. Са ди-
над-Торисою , Словаччина)569. Вірогідність такої роботи є великою, бо храм 
споруджено 1805 р.570. Проте первісний іконостас тут замінено у 1912 р. 
на новий, створений різьбярем з м. Бардейов Антоном Гелфером (Anton 
Helfer)571. Також Йосипу Змію-Микловшику приписується виконання 
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іко ностаса для церкви Покрови Пр. Богородиці, яка була споруджена 
1826 р. у с. Ряшів (Словаччина)572. Датою виконання художником цих 
іконостасів вважається 1832 р.573. Через два роки, у 1834 р. він працював 
над живописом у с. Собош, однак підтвердити цю інформацію складно, 
бо на сьогодні тут знаходиться церква свв. Козми і Даміана, споруджена 
1880 р. (філія парохії Фіяш). У цьому ж році художник працював і в 
материнській церкві св. арх. Михаїла у с. Фіяш574, спорудженій 1830 р.575. 
У Великім Сулині працював у 1835 р., за що мав винагороду 1250 форинтів576, 
а також у цьому ж році працював над композиціями до бічних каплиць 
Святого Хреста та свв. Петра і Павла в Пряшівському кафедральному 
соборі. 

У каплиці Св. Хреста художник створив центральний образ «Розп’яття 
Господнє» (Т. 10.3), яке вражає своєю емоційністю. Композиція тво ру та 
манера письма засвідчує, що художник орієнтується на твори єв ро пей-
ського ба роко. Шукаючи аналоги цього твору, маємо підстави при пус тити, 
що ос новою для створення полотна у Пряшівській катедрі по слу жила 
робота «Розп’яття», створена Антоніасом ван Дейком у 1627 р., ві ро-
гідно, у часі його роботи у Палермо577. Твір Йосипа Змія-Микловшика 
дуже цікавий, бо, на перший погляд, може здатися, що гора на задньому 
пла ні та місто під нею можуть асоціюватися з Карпатами та Пряшевом 
(Іл. 5.36; 5.37). Проте коли про аналізуємо роботу Антоніаса ван Дейка, 
то побачимо скелю на тому ж місці. Порівняння двох творів дає під-
ста ви стверджувати, що саме твір 1627 р. послужив основою для робіт 
пря шів ського єпархіального ху дожника. Нідерландським майстром було 
ство рено два таких дуже схожих полотна, попереднє 1622 р.578, проте на 
цьо му полотні скелі якраз немає, як і немає угорі місяця. Намагаючись 
на слі ду вати визначного ні дер ландського майстра, художник все ж мусить 
зва жа ти на місцеві вимоги, що проявилося у написі «ІНЦІ» кирилицею, 
та, на відміну від роботи ван Дейка, ноги Ісуса до хреста прибито двома 
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цвя ха ми. Таким чином, бачимо, що реалістична живописна манера 
пись ма викликає схвалення загалу руської громади, за винятком певної 
іко но графічної корекції. На цьому ж вівтарі угорі виконано композицію 
«Зняття з Хреста» (Іл. 5.38), а також бічні зображення, що представляють 
страсний цикл – «Бичування Христа», «Христос перед Пілатом», «Ко ро-
ну ван ня терновим вінком» та «Несіння Хреста» (Іл. 5.39; 5.40; 5.41; 5.42).

У цій же манері виконано і живопис до симетричного бічного 
вівтаря «Свв. Петро і Павло» (Іл. 5.43; 5.44). На головному образі бачимо 
двох апостолів з атрибутами – ключами і мечем. Біля св. Петра бачимо 
зображення пе ре вер нутого хреста, а над апостолами – зображення Св. 
Духа у вигляді го луба, від якого спадають два промені на голови апостолів. 
Колорит дещо приглушений, що, можливо, пов’язано з давністю творів. 
Бічні зображення на вівтарі уже не належать пензлю зазначеного майстра.

У 1836 р. художник виконував живопис до церкви у Пустагазі, а в 
1837 р. виконав на полотні св. Миколая, св. Варвару та Богородицю для 
церкви с. Варганьово579; 1838 р. провів поновлення образів для храму в 
Сла нській Новій Весі. У 1840 р. у с. Мучонь було встановлено новий іко-
но стас, живопис до якого було запропоновано виконати Йосипу Змію. Він 
замовлення прийняв і почав працювати над образами, однак цю роботу 
йому не судилося завершити, бо вже восени 1841 р. захворів на тиф, 
1 грудня 1841 р. помер і був похований на пряшівському цвинтарі580.

Як бачимо, будучи урядовим художником, Змій-Микловшик зде біль-
шо го працював на території Пряшівської єпархії, виконував живописні 
тво ри в церквах комітатів Абауй, Шариш, Земплін. Проте, беручи до 
уваги єд ність культурного розвитку сучасного Закарпаття та Східної 
Словаччини, значення його насправді є суттєвим і для розуміння художніх 
процесів у нашому краї. Саме Йосипу Змію-Микловшику судилося бути 
одним з пер ших академічно вишколених митців історичного Закарпаття, 
які відомі також виконанням робіт, зумовлених ідеями оспівування свого 
народу. Останній у ХІХ ст., зберігаючи класицистичну вишуканість форми, 
все біль ше уваги звертав на романтизовану реальність. А щодо вправності 
та віртуозності у виконанні, то можемо говорити про одного з кращих 
жи вописців першої половини XIX ст.581, вихідців з теренів історичної 
Му ка чівської єпархії.
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Серед помітних єпархіальних художників, які зробили великий вне-
сок у розвиток церковного малярства на території Мукачівської єпархії, 
необхідно назвати Фердинанда Видру (1815 – 1879). Маємо відомості, що він 
народився у комітаті Веспрем. Як стверджує о. Ласло Пушкаш, іконостас у 
с. Ке незло, який датується 1835 р., виконував його батько Ференц Видра582. 
За тверд женням о. Степана Папа, Фердинанд Видра зазнав значного впливу 
італійського монументального живопису583. Проте сьогодні говорити про 
міс  це його навчання досить складно, а останні відкриття у резиденції та 
ка  фед раль ному соборі дозволяють говорити, що він міг зазнати впливу і 
ху дож ни ків-по передників, які працювали в Ужгороді. 

Невідомо, коли художник приїхав до Ужгорода, а також складно 
ска  зати, коли він отримав номінацію єпархіального художника. Першою 
його відомою роботою є живопис у кафедральному соборі Ужгорода, 
який датується 1858 р., а перша опублікована згадка про нього як про 
єпар  хіального художника міститься у Шематизмі Мукачівської єпархії 
на рік 1868 р.584. Однак маємо всі підстави вважати, що цей статус він 
отримав раніше. Про це свідчить запис, який датується 1864 р., із по -
відомлення єпископа Василя Поповича, знайдений у книзі реєстрації 
лис тів із с. Нижні Ворота Воловецького р-ну. З нього випливає, що на 
Фер динанда Видру як єпархіального художника покладається завдання 
так ож слідкувати за якістю виконаних живописних робіт у церквах єпар хії 
та надавати дозвіл майстрам на виконання різьбярських робіт. Це доз-
во ляє говорити, що Видра став єпархіальним художником не у 1864 р., 
а принаймні у кінці 1850-х рр. Можливо, це звання він отримав за роботу, 
яку завершив 1858 р. у Хрестовоздвиженському кафедральному соборі в 
Ужгороді, або навіть раніше. 

Із творів, які художник виконував для кафедрального собору, до-
сить добре збереглися розписи інтер’єру храму. Зокрема тут можемо 
ба чити значні альфрейні роботи, які сформували колористичну та ор-
на  ментальну композицію тринавного простору храму. Основну частину 
жи вопису становлять архітектурні декорації та орнаментальні мотиви 
із вкрапленнями букетів квітів (Іл. 5.45). На склепінні центральної нави 
у масивному об рамленні домінує велична композиція (зараз авторства 
Йосипа Бокшая «Віднайдення Хреста Господнього»). 
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Останні дослідження дозволяють говорити, що, на відміну від те-
перішньої історичної редакції «Віднайдення Хреста Господнього», по пе-
ред ня композиція представляла літургічну, побудовану на традиційній 
іконографії, сцену. Підставою для такого твердження є зображення у 
книзі «Організації католицької церкви в Угорщині»585, де опубліковано 
фотографію інтер’єру собору. В об’єктив, окрім іконостаса та бічних 
кап лиць, частково потрапило і склепіння, на якому добре видно 
нижню час тину живописної композиції центральної нави (Іл. 5.46). 
Тут можна розгледіти групу колінопреклонених людей у характерних 
одягах. Декоративне об ра мування композиції дозволяє говорити, що 
перемалювання Йосипа Бок  шая замінили тільки фігуративну частину 
розписів склепіння, а аль фрей  на частина залишилася майже незмінною. 

Базуючись на цьому зображенні, можемо твердити, що попередньо на 
склепінні було виконано композицію, яка відображала літургійну по дію, 
що відбулася вірогідно 335 р. (після освячення збудованого св. Кос тян ти-
ном Великим храму Воскресіння Господнього, на другий день за участі 
єрусалимського єпископа Макарія відбулося урочисте вшанування Хреста 
Господнього)586. Дослідники історії церкви вважають, що у встановленні 
цього свята – Воздвиження Хреста Господнього – важливу роль 
відіграли дві події – віднайдення Хреста Господнього приблизно 326 р., 
з пізнішим його представленням у новоосвяченому храмі Воскресіння 
Господнього, а також його повернення з перського полону в першій 
половині VII ст. Як бачимо, Йосип Бокшай, користуючись історичними 
знаннями, створює композицію «Віднайдення Хреста», Видра ж, 
дотримуючись усталених іконографічних принципів зображення, виконав 
композицію піднесення Хреста. На сьогодні можемо говорити і про вигляд 
композиції, створеної Фердинандом Видрою, бо у «Підкарпатському 
календарі» за 1899 р. вдалося знайти цікаве зображення «Воздвиження 
Хреста Господнього» (Іл. 5.47). Композиція у публікації не має підпису, 
але принципи її побудови та манера моделювання складок тканини на 
фігурах дають підстави говорити про авторство саме цього художника. 
Тільки піс ля порівняння наведеної ілюстрації з попереднім зображенням у 
книзі можемо твердити, що тут маємо справу з тією ж самою композицією, 
яку художник виконав на склепінні кафедрального собору в 1858 р. На це 
вказують ідентичні фігури та їхнє розташування на обох зображеннях. 
Таким чином, маємо можливість бачити чорно-білий варіант розпису 
склепіння авторства Фердинанда Видри.
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На підставі ілюстрації можемо зробити аналіз твору, композиція 
якого художником розв’язана завдяки трьом планам. На першому бачимо 
людей, які на колінах схилилися, вшановуючи Хрест Господній. З лівої 
сторони розташовано жіночі фігури, а праворуч – чоловічі. Привертає 
увагу чоловіча фігура з піднятими догори руками, яка виразно виділяється 
на обох зображеннях. Також в око впадає жіноча постать у світлій хустині, 
яка також виразно виділяється на обох ілюстраціях. Центр зоб ра жального 
поля займає змістовий акцент – Хрест, який підтримується єпис копом, 
а по ліву і праву сторони стоять імператор та імператриця. Можливо, 
тут художник прагнув зобразити св. Костянтина Великого та св. Гелену, 
його матір. Останній план завершується зображенням іко но стаса. При 
його зображенні, як бачимо, Видра брав за основу ін тер’єр Ужгородського 
кафедрального собору, бо по обидва боки видно тем ні архітектурні форми, 
що можемо пов’язати з двома перекритими бал дахінами – єпископською 
кафедрою та амвоном. Зображений іконостас має певні декоративні ознаки, 
які споріднені із зразками у соборі. Це дає додаткові підстави відносити 
цей твір до композицій головного нефу кафедрального собору в Ужгороді. 

На ілюстрації з книги бачимо, що на стовпах у люнетах виконано 
зоб раження людських постатей по пояс. Якщо зважимо, що Й. Бокшай 
не змінював тематику живопису, а тільки форму її представлення, то 
мо же мо говорити, що тут також були зображення отців церкви, як і 
за раз. Це дозволяє нам упевнено стверджувати, що принципи сучасної 
колористики та декоративного оздоблення нави храму було створено 
Фер динандом Видрою.

Окрім цієї роботи в соборі художник працював над оновленням 
іко  ностаса. Ознаки втручання досить помітні на іконах намісного ярусу. 
Зок рема можемо бачити значно пом’якшену манеру моделювання облич 
та рук як Богородиці, Христа, так і св. Миколая Чудотворця (Іл. 4.80; 
4.81; 4.82). Візуальне об стеження дозволило зробити висновок, що нова 
по зо ло та тла дещо пе ре кри ває попередній силует зображення. Дуже добре 
вид но зміну ініціалів, а саме «ІС. ХС.» замінено на «ІΣ. ХΣ.». Помітні 
втру чан ня художника також у принципи моделювання одягу на всіх іко-
нах намісного ряду. Зважаючи на складність доступу до ікон наступних 
яру сів, зараз важко впевнено говорити про втручання в інші зображення.

Зате художник ґрунтовно попрацював над площиною тильної сто-
ро ни іконостаса. Зокрема тут виконано величну монументальну ком по-
зи цію, яка завершила прикрашення святилища храму (Іл. 5.48). Ціль ні 
смуги, розділені трельяжем, розписано декоративними мотивами. На-
міс ний ярус оздоблено ілюзорною колонадою, площина празникового 
ря ду – декоративними архітектурними мотивами та двома гербами: 
вла ди ки Василя Поповича та Мукачівської єпархії з датуванням «1777». 
Ос танній – особливо цікавий, бо є, по суті, першим нам відомим гербом 
єпар хії (Іл. 5.49; 5.50). На ньому зображено двох ангелів, які між го-
ра ми тримають східний трираменний хрест, увінчаний єпис копською 
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мит рою. У центрі площини апостольського ярусу виконано картуш з 
написом: «Обновленіе Иконостаса, Св тилища, и Престоловъ вы ма лє-
ва нієжє Каѳєдралнаго Храмасєго, иждивєнєємъ єго по опредѣлєнію 
Преосв щеннаго Єпархіалного Єпископа Василіа и Высокопрєподобны  
Капитγлы 1858 года со помошію Божією предвоспріято и совершенно 
бысть». По боках від зображеного картуша виконано ніші з букетами 
кві тів. Квітковий букет виконано також і по центру площини пророчого 
яру су. Напис засвідчує, що художник виконав роботи з оздоблення іко-
но стаса роботи у святилищі, храмі, а також створив живопис для бічних 
пре столів.

Розпис зворотної сторони іконостаса став органічною частиною всього 
живопису святилища. Така значна робота дозволяє також припустити, що, 
ви ко нуючи її, художник перебирав знання і вміння попередніх майстрів 
ба ро ко вого мистецтва, яке у подальшому чудово втілив у багатьох інших 
хра мах. Йому належить також виконання окремих додаткових ком по  зи-
цій них деталей у святилищі храму. Зокрема можемо приписати виконання 
на пи сів у німбах чотирьох євангелістів, про що свідчили роз чист ки 
жи во пи су. Складніше говорити про композицію колонади, яка створена 
на схід ній стороні святилища, бо тут через низку перемалювань важко 
ви зна чи ти час і форму їхнього первісного виникнення (Іл. 4.70).

Серед збережених творів, які Фердинанд Видра виконував для 
собору, необхідно згадати композицію «Покрова Пресвятої Бо го родиці» 
на бічному вівтарі, «Розп’яття Господнє» у лівій каплиці (Іл. 5.51). Уго рі 
виконано зображення Марії, яка тримає у руках білий орар. На те, що 
це орар, вказує блакитний зразок, який можемо бачити на плечі дия-
кона, зображеного внизу композиції. Цікавим є зображення ма фо рія 
Ма рії, бо він нагадує не покривало, а своєрідний священичий фе лон з 
ка пюшоном. Марія – боса, але коронована золотою митрою. Унизу ба -
чи мо єпископа та диякона (найвірогідніше, тут зображено преподобного 
Ро мана Сладкопівця, як це часто можемо зустріти на давніших іконах), 
а по боках від Марії зображено сонми ангелів та святих. Зокрема, бачимо 
бі ля стіп Богородиці у нижньому регістрі півфігури справа наліво, ві ро  гід-
но, Аарон, а потім – Мойсей та Іван Хреститель. З іншої сторони ба  чи мо 
зображення апостолів: св. Петра, св. Івана Богослова та св. Павла. Ан гели 
у верхньому регістрі над ними тримають також орар, а з іншого бо ку в 
руках тримають музичні інструменти. Внизу під хмарами видно дві групи 
людей. Праворуч – група, у якій бачимо Андрія Юродивого та Епі фанія, 
а з іншої сторони – зображення імператора та імператриці. Композиція 
чудово витримана у колориті, де головним акцентом виступає образ Марії.

Іншою роботою, яку можемо приписати пензлю Фердинанда Видри, є 
верхня композиція каплиці Івана Хрестителя. Тут намальовано Захарію, 
якому ангел сповіщає про народження сина (Іл. 5.52). Робота виконана 
вправно, з легким рисунком та чудовим живописним моделюванням. 
Зоб раження ан гела має ознаки, притаманні усім зображенням Видри. 
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От же, можемо го ворити про значні живописні роботи, які художнику 
довелося ви ко нувати у соборі. 

Наступною роботою митця є виконання у 1859 році живопису для 
церк ви Різдва Пресвятої Богородиці у с. Зарічево Перечинського р-ну. Най-
ві рогідніше, що з цим часом можемо пов’язати також виконання на стін них 
розписів у церкві свв. Петра і Павла у с. Турички Перечинського р-ну, 
які датовано кінцем ХІХ ст.587. Підстави для такого припущення дає час 
зве ден ня храму – 1830 р., а також той факт, що у цьому часі художник 
пра цю вав переважно в ужанській долині. Пізніші його роботи пов’язані го-
лов но з територією сучасного Іршавського р-ну, коли мешкав у с. Білки588. 
Ві ро гідно, що до переїзду в Білки художник мешкав у м. Ужгород, бо тоді 
Вид рі було запропоновано виконати і розписи єпископської каплиці, яка 
уже на той час була розписана художником Григорієм Ревесом589. Жи во-
пис, як і престіл у каплиці, датовано 1846 р., коли проводилися ро бо ти 
з перебудови єпископської резиденції.

Наявні відомості дозволяють говорити, що художник працював 
досить активно, бо зауважуємо, що він одночасно міг виконувати відразу 
кілька робіт. Наприклад, художник виконував роботи для церкви у с. За-
рі чево Перечинського р-ну та для церкви у м. Мукачево одночасно. Про 
це свідчить інформація, яка говорить про освячення 27 серпня 1859 р. 
єпис копом Василем Поповичем церкви Успіння Пресвятої Богородиці у 
Му качеві. При описі іконостаса вказується, що намісні образи у зріст лю-
ди ни для білого з позолотою іконостаса виконав саме Фердинанд Видра. 
А, як уже було сказано, він у 1859 р. виконував розписи у с. Зарічево; також 
до цього періоду належать роботи в Ужгороді і, вірогідно, у с.Турички.

На жаль, обмаль матеріалів, які могли б проілюструвати діяльність 
ху дожника у наступні роки, а саме на початку 1860-х рр. Про художника 
має  мо тільки згадку в листі владики Василя Поповича за 1864 р., в якому 
ви соко оцінюється роль благородного Фердинанда Видри і наказується 
обов’язково звертатися до нього для затвердження як різьбярських, 
так і живописних робіт у храмах єпархії. У документі вказується, що 
єпархіальний художник дає право працювати над виконанням різь-
бярських робіт у Мукачівській єпархії майстрам: Івану Крайняку, 
Н. Ковачу, Івану Бадишу(?) і Н. Шлосселу, який походив, за записом, 
із «Шелестовской Гамри». Таким чином, документ 13 лютого 1864 р. 
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свідчить про роль Фердинанда Видри у формуванні нової аристократичної 
церковної естетики. Також в одному з листів з’являється цікава інформація, 
пов’язана з вимогами технології виконання іконостасів, де єпископ зазначає 
не об хідність узгоджувати живопис з різьбярською справою і, зокрема, 
ука зує на недопущення з’єднання декоративного різьблення з дошкою 
живопису. Він наголошує, що дошка має вільно вставлятися і вийматися 
з іконостасної рами, бо буває, що дошка тріскає. Відповідно втрачається 
не тільки живопис, але і різьблення, яке було особливо цінним, бо пе ре-
важ но покривалося золотом. Разом з тим бачимо, що в 1860-х рр. домінує 
виконання живопису на дошках. 

Проте важко сказати про місце проживання Фердинанда Видри у цьо-
му часі, бо, як свідчить переважна більшість робіт цього періоду, основним 
міс цем його діяльності стали храми на території сучасного Іршавського р-ну 
та Хустського р-ну. Однією з перших і найкраще збережених пам’яток 
пенз ля майстра на цій території є монументальний живопис у церкві 
Пок ро ви Пр. Богородиці у с. Білки. Інтер’єр храму формується витягнутим 
про стором однонефної споруди, із домінуванням масивних пристінних 
стов пів, що виступають своєрідними внутрішніми контрфорсами (Іл. 5.53). 
Весь простір оздоблено пишними бароковими розписами, з переважанням 
ілю зорного архітектурного декору. Цікаво, що такий принцип роз писів 
був притаманний скоріше першій половині XVIII ст., а не другій ХІХ ст. 
(Іл. 5.54). Тобто маємо підстави вести мову про архаїзуючу манеру в оз-
доб ленні храмового простору. 

Зі збережених написів бачимо, що роботи у храмі виконав Фердинанд 
Видра у 1865 р. На це вказують латинські написи на композиції «Розп’яття 
Господнє». Перший – W.F. 1865. – бачимо біля підніжжя розп’ятого з пра во-
го боку від Христа розбійника, який маємо всі підстави вважати іні ціалами 
єпархіального живописця Фердинанда Видри. З іншого боку цієї сцени 
добре прочитується напис WEIRIH J., за винятком ледь по міт ної першої 
літери (Іл. 5.55; 5.56). Прізвище Вейріх уперше зустрічаємо у с. Білки, 
а зважаючи на подальші періодичні згадки про нього поряд з Видрою, 
мо же мо вважати його майстром, який співпрацював з єпархіальним ху-
дож ником. Зокрема маємо відомості, що вони разом працювали над жи-
во писом у церкві Вознесіння Господнього у с. Мала Розтока Іршавського 
р-ну, розписи у якій датуються 1866 р. Наступною виконаною у співпраці 
роботою були розписи у церкві св. архангела Михаїла у с. Горбок, жи во-
пис у якій датується 1871 – 1872 рр.

Досить складно визначити, яку частину робіт виконував кожен із 
мит ців, однак на основі аналогів та існуючої інформації можна тіль ки 
припустити, що провідну роль відігравав Фердинанд Видра. Зок ре ма 
на підставі напису, збереженого у церкві с. Зарічево, можемо говорити, 
що фігуративні композиції виконував саме Фердинанд Видра. У від-
повідності з написом художника названо іконописцем, а іншого мит  ця, 
який працював з ним у храмі, – Августа Свободу – названо ма ля рем. 
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Це дає нам підстави стверджувати, що співпраця художників по ля га ла 
у взаємодоповненні іконописця і маляра. Під терміном «ма ляр», най-
ві ро гідніше, маємо справу з художником, який виконував аль фрей ні 
роботи, а іконописець – художник, що виконував фігуративні зоб ра-
жен ня. Таким чином, роботи, які виконувалися у храмах Видрою ра  зом 
з Вейріхом, найвірогідніше, мали той же принцип співпраці. А це дає 
нам підстави припустити, що альфрейні роботи виконував Йоан Вейріх. 
За умови, що таке припущення правильне, треба визнати надзвичайно 
високу мистецьку вправність цього художника. І це стосується не тільки 
по будови композиції, але також колориту та віртуозності у виконанні. 
Декоративні роботи характеризуються досконалістю моделювання, навіть 
на тих місцях, які знаходяться на значній відстані від глядача, наприклад, 
на склепінні для нього немає випадкових і неважливих деталей, бо тут 
бачимо делікатні рефлекси на архітектурних деталях та рослинних мо-
ти вах (Іл. 5.58; 5.59). Тобто тут маємо справу з професійним майстром, 
що добре володіє своїм мис тецтвом.

Живопис храму Успіння Пресвятої Богородиці у с. Білки побудований 
на нюансному зіставленні теплих і холодних сірих, які творять цілісний 
ко ло рит архітектурної композиції храму. Завдяки цим кольорам ви рі-
ше но колонади, карнизи, арки, розетки, вензельки, декоративні чаші (Іл. 
5.60; 5.61). На цю кольорову приглушену ілюзорну архітектурну струк-
ту ру нанесено до дат кові яскраві акценти, вирішені через зображення 
реа ліс тичних квітів та жанрових сцен, які моделюються за допомогою 
від кри тих яскравих ко льорових поєднань (Іл. 5.67). Тобто художнику 
вда ло ся створити єдину ко ло рис тичну структуру, де чітко виділяються 
ін тен сивністю звучання яскраві квіти, які немов відтіняють сіруватий 
ко ло рит архітектурного декору, на даючи інтер’єру храму матеріальності 
і масивності. 

Сюжетні композиції склепіння охоплюють архітектурні обрамлення і, 
починаючи зі святилища, виконані у наступній послідовності. У вів тар ній 
частині зображено Всевидяче око в оточенні ангелів та хмар (Іл. 5.62). 
Розкрепований карниз та декоративні вазонки, які творять завершення 
ар хітектурної форми, мають багато спільних рис з розписами у святилищі 
кафедрального собору в Ужгороді. Однак зображення ангелів мають свою 
особливість, вони позбавлені того динамізму та підкреслених ракурсів, 
як у соборі, проте отримали додаткову символіку. Зокрема три ангели 
під Все видячим оком тримають хустину з зображенням лику Христа – 
«Спас Нерукотворний» – та дві білі стрічки з написами «свят, свят, свят» 
(Іл. 5.63). Фігури ангелів видають руку Видри з притаманною йому ма-
не рою виконання яскравих тіней з виразними активними рефлексами.

У наві, починаючи від іконостаса, зображення виконано у наступній 
послідовності: «Введення Марії до Храму» (Т. 11.1), «Розп’яття Господнє», 
«Успіння Пресвятої Богородиці» (Іл. 5.64) та «Покрова Пресвятої 
Богородиці» (Іл. 5.65). На західній стінці на хорах виконано композицію 
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«Страш ний суд». На жаль, так звані реставраційні втручання (особливо 
це стосується композиції Страшного суду) призвели до значних втрат 
мис тецької якості і самого авторського письма.

Центральними композиціями склепіння нави храму є «Розп’яття 
Гос под нє» та «Успіння Пресвятої Богородиці». Про їхнє значення додат-
ко во свідчить виконана витіювата ілюзорна архітектурна композиція з 
ви ко рис танням колонади, арки та складної конструкції карнизів. Отже, 
ба чи мо, що переважна більшість композицій пов’язані з життям Марії і 
не мають в основі безпосереднім джерелом Святе Письмо, а належать до 
переказів церкви, витоки яких можемо знайти в апокрифічних книгах 
«Про тоєвангеліє Якова» та «Псевдоєвангеліє Матея». Через композиції 
спо сте рігаємо увагу, яку художник приділяє богородичним святам, що 
ма ли особливе значення на Закарпатті, бо саме у цьому часі відбувалися 
го ловні прощі до паломницьких центрів тогочасної Мукачівської єпархії. 
Звіс но, що головна увага зосереджена на «Успінні Пресвятої Богородиці» 
(надзвичайно шановане свято у краї), яке виконано зразу за композицією 
«Розп’яття». Формальним засобом колонад виділено головні композиції 
скле  піння храму, в яких основна ідея – це спасіння через смерть і вос-
кре  сіння Господнє.

З усіх зображень виглядає немов випадковою «Голгофа», але саме ця 
композиція відображає своєрідний апогей посвяти і служіння, що пред-
ставлено у двох інших богородичних сценах, розташованих по бо ках від 
центральної. На відміну від центральних сцен, обидві бокові ком позиції 
на склепінні обрамлено карнизом на консолях. Таким чином, можемо 
по мі тити ідейну вісь сюжетів, це – служіння через посвяту себе Богу. 
Ра зом з тим з формальної точки зору можемо зауважити майже ана-
ло гічність у виконанні «Покрови» на одному з вівтарів кафедрального 
со бору в Ужгороді та на склепінні у Білках, що додатково підтверджує 
на ше припущення про виконання Фердинандом Видрою фігуративних 
композицій у більшості церков.

Три підпружні арки творять могутній каркас, на який спирається 
скле піння головної нави. Арки пишно декоровані складними розетками та 
ор наментами, а на їхніх опорних стовпах виконано алегоричні зображення, 
які творять своєрідний перегук між Старим та Новим завітами. Сама арка, 
як архітектурний елемент, з’єднує південний опорний стовп з пів нічним, 
утво рю ючи своєрідну райдугу завіту. Тому й алегоричні композиції, які 
не мов знаходяться на краях цієї дуги, творять своєрідну єдність між 
Ста рим завітом і Новим. Починаючи з західної пари стов пів, виконано 
ком по зиції «Манна небесна» та «Євхаристична чаша з ви ном і дискос із 
хлі бом». На центральній арці – «Скрижалі Мойсея» і «Євангеліє», а на 
ар ці біля іконостаса виконано композиції «Мідний змій» та «Розп’яття 
Гос под нє» (Іл. 5.66; 5.67). Таким чином, ідейно від заходу до сходу ком -
позиції розкривають Боже милосердя, Божий заповіт та Спасіння, які 
відоб  ражено через образ та прообраз. Композиція «Розп’яття» знову нас 
повертає до головної ідеї, виведеної на склепінні храму.
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Загалом багато мотивів, які використано при оздобленні храму в 
Біл ках, можна зауважити також у святилищі кафедрального собору в 
Уж городі. Серед таких можемо назвати виконання у святилищі церкви 
Ус піння Пр. Богородиці композиції «Всевидяче око». Але не тільки ідея 
Всевидячого ока, яка була притаманна багатьом бароковим розписам, а 
і окремі декоративні деталі виконані у вівтарі церкви Успіння Пре святої 
Богородиці, наприклад, здвоєні консолі нагадують форми, при таманні 
розписам Андрія Тртіни в Ужгороді (Іл. 5.68). До таких мотивів мо же-
мо віднести також пурпурні драпіровані тканини, які спадають з під-
віконь, а також виконання у вівтарній частині чотирьох євангелістів, 
які розташовані у святилищі церкви у Білках у верхній частині апсиди 
по між намальованими колонами. Це дозволяє нам говорити про вплив 
ілюзорного живопису, який було виконано в Ужгороді наприкінці XVIII ст., 
на принципи створення архітектурного ілюзорного декору в церкві 
с. Біл ки, а також в інших храмах, які розписував Ф. Видра.

Завдяки могутньому архітектурному декору твориться цілісна єди-
на архітектонічна композиція, в оточенні якої виникла проблема вста-
новлення іконостаса. Виконання характерного плоского зразка з не ак тив-
ни ми членуючими консолями зробило б його структуру крихкою. Тому 
на дання іконостасу вираженої архітектурної структури може свідчити 
про втру чання Видри у його композицію. Іконостас справді чудово 
вписався завдяки масивним колонадам намісного ярусу, хоча інші п’ять 
ярусів мають значно менш виражену архітектоніку (Іл. 5.69; 5.70). Щоб 
зберегти архітектурну глибину, іконостас формується за допомогою двох 
стінок, простір між якими близько 40 см. Завдяки цьому прийому ікони 
намісного ряду розташовано на другій конструктивній стіні набагато 
глибше, ніж верхні яруси (Іл. 5.75). Вони розташовані у своєрідних 
портиках, фланкованих двома колонами (Іл. 5.72; 5.73; 5.74). Колонада 
з виразними композитивними капітелями творить значний простір. 
На рівні колонади намісного ярусу знаходяться верхні яруси. Такий 
прийом надає іконостасу органічності у вищеназваному декоративному 
інтер’єрі. Намісний ряд має декор у вигляді ордера, на який спирається 
апостольський ряд зі зламаним по вертикалі карнизом. Колони, що 
фланкують образи цього ряду, спираються на консолі. Ікони вміщені в 
овали, а центральна ікона апостольського ряду «Деісіс» укомпонована у 
крузі. У просторі між намісним та апостольським рядами розташовані 
образи празникового циклу (Іл. 5.76; 5.77). Ікони цього ряду виконано 
також в овальних медальйонах, охоплених рослинним орнаментом, що 
формується ритмом акантових листочків та завитків. Над апостольським 
рядом (Іл. 5.78; 5.79; 5.80) у круглих ме даль йонах – також із акантовим 
орнаментом – виконано пророчий ряд. По ширення орнаменту у вигляді 
аканта, поява між іконами своєрідних сул танів у вигляді пальмової гілки 
та чітка ордерна система дають підстави го ворити про впливи класицизму. 
Над зображенням Христа Великого Ар хієрея виконано своєрідне тябло 
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з написом “БУДИ ІМЯ ГОСПОДНЕ БЛАГОСЛОВЕННО ОТ НЫНІ Й 
ДО ВІКА”, а над ним – Розп’яття з предстоячими. У трилиснику, що 
завершує верхнє рамено хреста, зоб ра жено Бога Отця і св. Духа, що від 
нього сходить.

Звісно, не можемо говорити, що такого роду зростання архітектоніки 
є явищем зовсім унікальним, бо помітні тенденції зауважуємо в останній 
третині ХІХ ст. і в інших церквах. Підтвердженням цього є реконструкція 
1885 р. іконостаса церкви св. Миколая Чудотворця у Токаї (Угорщина), 
ко ли було замінено намісні образи пензля Михайла Манковича.

У вівтарній частині церкви у Білках є величний престіл із бал да хі ном 
з композицією у вигляді голуба в оточенні хмар над ним. Бал да хін має 
складну конструкцію і спирається на колони іонічного ор де ра (Іл. 5.81). 
На всіх чо ти рьох боках престолу виконано живописні ком по зи ції: 
«Покладення до гробу», «Авраам і Мельхіседек» (Іл. 5.82), «Жерт во при-
ношення Авраама» (Іл. 5.84) і «Жерт воприношення Ноя після потопу» 
(Іл. 5.83). Ці композиції мають ту ж ло гі ку, що й алегоричні зоб ра жен ня 
у наві храму. Цікаво, що на «Жерт во приношенні Ноя» виразно ви ді-
лено веселку, як знак заповіту, що Гос подь більше не знищить у та кий 
спосіб людину. Окрім престолу, тут зна ходиться жертовник із зоб ра-
женням «Зняття з хреста» (Іл. 5.87). У нижньому лі вому куті жер тов-
ника є напис: «Bъ память Михаила Уигелія Бывшаго Па роха Бѣ лець  каго, 
Его Позоставшеися Вдовицы Гжи Іуліаны Алмашієевой иж ди ве нїемъ». 
Порівнюючи манеру живопису на склепіннях храму та на іко но стасі, 
можемо впевнено говорити, що їх виконував один художник – Фер ди-
нанд Видра (Іл. 5.85; 5.86).

Манера різьблення, яке виконане у Білках, має багато спільного із 
зраз ками, які можемо бачити в інших храмах, зокрема у с. Горбок. Дуже 
шко да, що про живопис тут говорити досить складно, бо відбулися 
пізніші значні втручання. Але особливо цінною є інформація, записана 
на тильній стороні іконостаса. Вона допомагає з’ясувати групу майстрів, 
що працювали у цьому часі разом. Іконостас у Горбку було завершено в 
1870 р., про що свідчить напис церковнослов’янською мовою на зво рот-
ному боці ікони «Богородиця Одигітрія» намісного ряду: «Подъ єпис-
коп ствомъ: Єго Высоко Прєвосходитєльства Г. СТЕФАНА БЕРЛАНѣЯ 
Под Титорствомъ Іоанна Сумиоь и В...В...ряг и подь сѣльськимь Сuдіемь 
Василія А... Совиршилося Шаркадь 1872 Мая...» та напис на звороті 
ікони «Спаситeль»: «Сей Иконостазїонь, и цѣла Церковь измальвана В 
роках 1871, и 1872. Чрезь Бд: Г. Фердинанда Вѣдри и Іоанна Вайнріха 
Позолочена в роках 1870, и 1871 – чрезь Фрн Поволнѣ. й оурѣзаное внєи 
дєрєво, Чрєзь Г. Стефана Ковачь, и Онуфрія Кокодиняк Вроках 1868, 1869, 
й 1870». Тобто працювати над різьбленням іконостаса розпочали після 
завершення живописних робіт у Білках.

Діяльність Онуфрія Кокодиняка, який згаданий у написі, стала ос но-
вою для роботи цілої родини прекрасних майстрів по дереву. У При бор-
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жав ському Іршавського р-ну працювали його три сини – Теофіл, Модест 
та Кор не лій. Складається враження, що Онуфрій Когодинчак (уточнене 
пріз вище Кокодиняк) активно співпрацював із Фердинандом Видрою, 
ко ли живописець працював на Іршавщині. Його роботи відомі, окрім 
Горб ка, у Тереблі та Розтоці. Манера виконання рослинних орнаментів, 
ви ко рис тан ня на царських вратах мотиву рук, що утримують галузки ви-
нограду, свідчать, у свою чергу, що іконостас у Білках також виконував 
Онуфрій Кокодиняк (Іл. 5.71). 

Поряд з іконами для іконостаса у церкві с. Білки збереглась низка 
ін ших робіт. Серед таких необхідно назвати ікони для вшанування ві-
рую чих на аналої. Ікони також виконано на смерековій дошці, на яку 
на несено тоненький шар левкасу, що став основою для олійного письма. 
Правда, коли дивимося на рисунок, то можемо зауважити деякі неточності 
у виконанні, що могло б говорити про роботу з художником у Білках 
учнів. І справді, при порівнянні живопису на намісних образах та апос-
толь ських з невеликими образами для вшанування можемо бачити до-
сить значну різницю у виконанні. Однак усі форми зображень та самі 
ком позиції за формою відповідають зображенням, притаманним саме 
твор чості Фердинанда Видри. Це дає нам підстави говорити, що під час 
перебування Видри у Білках поряд з ним працювали учні, які вчилися 
живопису, виконуючи образи, які опиралися на зразки, що створені са-
мим майстром. Важко сказати, хто міг бути автором цього живопису, нам 
на сьогодні відомо тільки одне ім’я – у подальшому визначного цер ков-
ного живописця Ігнатія (Гната) Рошковича, який їздив на навчання до 
Фердинанда Видри у Білки. А це, у свою чергу, дозволяє нам говорити 
про початки його навчання образотворчому мистецтву значно раніше, 
аніж припускалося.

Серед композицій, які можемо приписати комусь з учнів художника, 
збе рег лися наступні: «Заручини Марії» (Іл. 5.89), «Хрещення Гос под нє», 
«Успіння Пр. Богородиці», «Благовіщення» (Іл. 5.88), «В’їзд до Єрусалима» 
(Іл. 5.92), «Преображення Господнє», «Вознесіння Гос под нє», «Різдво 
Пр. Богородиці» (Іл. 5.95), «Принесення до Храму», «По кло ніння пастухів» 
(Іл. 5.90). Роботи дуже цікаві своїми деталями, на яких можемо зауважити 
намагання учня копіювати зразки, які бу ло ви  ко на но вчителем. Таким 
чудовим прикладом є зображення дів чи ни у намітці, яка нагадує тюрбан 
на композиції «Різдво Пр. Бо го ро ди ці». Коли порівняємо цей образ із 
зображенням дівчини у намітці на ком по зиції склепіння «Введення 
Марії до Храму», то бачимо, який саме об раз служив першоосновою 
для даного зображення. Загалом зазначені ком по зи ції характеризуються 
великою кількістю різноманітних деталей, які надають сценам додаткового 
змістового навантаження. Серед таких де та лей дуже цікавим є зображення 
у правому верхньому куті композиції «По клоніння пастухів». Тут над 
брамою зображено дві фігури – одна у ка пе люсі на колінах, а друга в 
туніці показує в далечінь рукою. Важко по яс нити, що прагнув розкрити 
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цим алегоричним зображенням художник, але така незначна деталь 
дозволяє говорити про додаткове змістове на ван таження у творі, окрім 
центральної ідеї Різдва Господнього. Отже, мо жемо твердити, що у Білках 
навколо Фердинанда Видри твориться цілий мистецький осередок, куди 
входять Йоан Вейріх, родина Кокодиняків, а також учні, які навчаються 
ремеслу в художника.

У цьому часі художник активно працював у храмах Іршавщини, на 
що вказують твори у багатьох інших храмах. Зокрема у 1868 р. Фердинанд 
Видра з відомим нам Йоаном Вейріхом виконали живопис для іконостаса 
церкви Вознесіння Господнього (1858) у с. Мала Розтока Іршавського 
р-ну. З художниками окремо працював золотар Франц Повольний, про 
що свідчить напис: «Блсвенїе іконовъ бысть на Вознесенїе Гсда Θго (9) 
Мая 1868го года. Маляри были: Г.Фердїнандъ Выдра и Іоаннъ Ваійрихъ; 
а золотильщик Францъ Поволный. Писахъ шs z АWξИ (1868) года. 
Петръ Моісей малярству быхъ предуготовникъ MDCCCLXVIII»590. Дуже 
цікавим є факт, що автор напису Петро Моісей вказує на себе як на 
учня. Це додатково дозволяє говорити про формування у містечку Білки 
невеликого мистецького осередку, який гуртувався навколо визначного 
майстра Фер ди нанда Видри.

Найвірогідніше, що до цього часу можуть належати також три збе ре -
жені образи з намісного ряду іконостаса, за свідченням з с. За річ чя Ір  шав-
ського р-ну (Іл. 5.93; 5.94). Ікони у повний зріст, що дає під  ста  ви говорити 
про один з найбільш монументальних іко но стасів цьо го художника 
(Іл. 5.95; 5.96). Складніше з датуванням цих творів, бо сучасна Свя то-
духівська церква у с. Заріччя да ту єть ся 1881 р. Якщо припустити ви-
ко нання цього іконостаса до сучасного хра му, тоді необхідно вважати 
хибною дату смерті Фердинанда Видри 1879 р. Однак, маємо інформацію 
про попередній мурований храм у с. За річчя, який датувався 1780 р., хо-
ча М. Сирохман вказує на факт, що вежа ос танньої не була завершеною 
ще у 1899 р.591. Це дозволяє припустити ви ко нання Фердинандом Видрою 
іконостаса для попередньої мурованої церк ви Св. Духа у с. Заріччя 
і датувати їх кінцем 1860 – 1870-х рр., що ор ганічно вписується у час 
активної роботи художника на Іршавщині.

Окрім згаданих храмів, художнику належала низка творів у цілому 
ря ді інших церков Закарпаття, наприклад, згадуються виконані ним іко ни 
для церкви Св. Трійці у с. Велика Копаня Виноградівського р-ну. Вірогідно, 
що останньою роботою художника, яка нам відома, були розписи храму та 
іконостаса у церкві св. Йоана Хрестителя у с. Золотарево Хустського р-ну. 
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(Іл. 5.97). Про роботу тут зазначеного єпархіального художника свідчить 
напис з тильної сторони іконостаса, на якому бачимо напис, що «Сей 
дом Божий созданный 1865 и окрашеный 1875 го года под руководствомъ 
пре ве ленѣшаго г. Антонія Иляшевича пароха миснаго – куратором Ми-
хаи ломъ Турокъ и прочими благодѣтелями золотарγвскими на вичность 
и славγ Божію». Аналіз живопису, який зберігся на іконостасі (Іл. 5.98), 
дозволяє з упевненістю говорити, що робота належить єпар хі аль но-
му художнику Фердинандові Видрі (Іл. 5.99). Коли візьмемо до уваги 
принципи виконання рисунка, а також колористику та спосіб мо де лю-
вання облич та драперій, можемо з упевненістю говорити про руку того 
ж майстра, який працював у Білках (Т. 11.2). Схема зображення, ри сунок, 
колорит, за винятком пізніших втручань, все видає мистецький по черк 
Фердинанда Видри. Зважаючи на час виконання, можемо говорити про 
один з останніх об’єктів, над яким працював художник.

Разом з тим маємо всі підстави твердити, що у Золотареві Фердинанд 
Вид ра виконував також внутрішнє оздоблення храму. Коли візьмемо до 
ува ги зображення інтер’єру храму, яке збереглося на фотографії з 1940-х рр. 
(Іл. 5.100), то бачимо, що живопис за своїми принципами побудови 
ком позиції та мотиви видають руку того ж художника, який працював 
у Білках. Фотографія дозволяє говорити, що живопис тут виконувався 
за певною, уже виробленою схемою. Припускаємо, що і ця робота була 
ви ко нана завдяки співпраці між Видрою та Вейріхом. Важко бути пе-
ре ко наним у тому, що над різьбленням тут також працював Онуфрій 
Ко ко диняк, бо самі мотиви значно відрізняються від відомих нам творів 
цьо го митця. Однак площинність цієї манери може бути пов’язана з майс-
тер нею цього майстра.

Найвірогідніше, що у цьому часі Видра мешкав у Білках, бо саме 
сюди, за свідченням Островського, до нього приїздив для навчання у 
подальшому визначний монументальний церковний живописець Ігнатій 
Рошкович. Існуюча інформація дає підстави вважати, що у Білках майстер 
працював аж до своєї смерті у 1879 р.

Значно більше інформації про єпархіальних художників можемо от-
ри ма ти з другої половини ХІХ ст. завдяки активізації у краї видавничої 
ді яль ності. Публікована інформація має важливе значення для вивчення 
ста ну церковного мистецтва, разом з тим її розглядаємо як важливий 
чин ник, що сприяв поширенню тих чи інших мистецьких форм та ідей 
у краї. Завдяки останнім інформація про художників дуже швидко по-
ши рю валася серед церковних громад, що сприяло залученню до роботи 
рек ла мованих майстрів або підштовхувало звертатися до фірм, які рек ла-
му валися у цих виданнях (Іл. 5.104). Серед таких видань хочемо виділити 
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так звані «Місяцеслови». Саме у них зустрічаємося зі значною кількістю 
різноманітних рекламних матеріалів, зокрема про твори мистецтва для 
церковних і світських потреб. Наприклад, у «Місяцеслові» за 1878 р. 
зустрічаємо рекламу єпархіального майстра Петра Ковалицького, який 
тут згадується як «Рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ», що, як пише реклама, 
«….съ почтеніомъ вручаетъ почтенной публикѣ изъ Дерева, Камня и гіпса 
вкусно и въ различномъ стилѣ производимыя церковныя и мірскія…»592. 
З цього часу нам відома його робота над іконостасом у с. Олешник у 
церкві Різдва Пр. Богородиці 1870 р., який датується 1881 р.593 

Подібна реклама стає невід’ємною частиною і пізніших «Місяцесловів». 
Зокрема у виданні за 1883 р. реклама уже дає чіткі види робіт, які виконує 
художник. «Петръ Д. Ковалицькій рѣзбаръ и золотаръ в Унгварѣ, вручается 
почтенной публѣкѣ разного стиля планы, иконостасы, олтари, кресты и 
прочія церковния вещи готовити. Такъ такожде принимаетъ всякія 
обновленія церковных чи хижныхъ вещей; далѣє готовый къ церквамъ или 
къ дорогамъ на содѣланіє великых крестовъ изъ каменя или дерева;….»594. 
Цю ж рекламу зустрічаємо і в «Місяцеслові» за 1884 р.595. Представлено 
рек ла му художника також у виданні за 1893 р. Тут наведено цікавий факт, 
ад же художник говорить про склад, у якому є хрести та надгробки, а сам 
склад знаходиться безпосередньо у нещодавно збудованому художником 
бу дин ку, недалеко від єпископської резиденції596. Отже, можемо го во ри ти, 
що мистецька робота була настільки оплачуваною, що художник міг утри-
му вати дім і родину. Разом із тим інформація, приведена у виданнях про 
Ковалицького, вказує, що ідеї іс торизму на Закарпатті стають по пу ляр ними 
уже наприкінці 1870-х ро ків. Про це говорить пропозиція ху дож ника – 
виготовлення різних за стилем іконостасів. Про володіння ху дож ни ком 
різною стилістикою при проектуванні іконостасів свідчить ви ко нан ня 
ним іконостаса 1879 р. до церкви Успіння Пр. Богородиці у с. Крас на 
Тячівського р-ну (Іл. 5.101; 5.102). Зважаючи на те, що церкву було 
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споруджено з використанням архітектурних мотивів, притаманних го-
ти ці, Ковалицький для храму розробив рідкісний іконостас у дусі нео-
го ти ки597. Разом із тим можемо впевнено говорити і про те, що нео сти лі 
з’являються у нашому краї принаймні на десятиліття раніше. Під ста ви 
так твердити дає декоративне оздоблення двох бічних вівтарів св. Андрія 
та св. Івана Хрестителя в Хрестовоздвиженському со бо рі в Ужгороді. 
Виходячи з живопису пензля Ф. Видри, який вміщено у верх ніх частинах 
вівтарів, названі вище твори можемо датувати 1858 – 1860-ми рр. Тому і 
самі вівтарі, виконані у дусі неорококо, можемо да ту вати цим же часом.

 Серед речей, які також можуть засвідчити роботу Петра Ко ва-
лицького у різноманітних стилях, є каплиця в Ужгородському ка фед-
раль ному соборі, присвячена Маріяповчанській Богородиці (Іл. 5.103). На 
одній з дощок було написано угорською, що вівтар виконано в Ужгороді 
1902 р. столярем Ерньо Гомонаєм та митцем Петром Ковалицьким. Твір 
дуже ці ка вий, побудований за принципом вівтаря з балдахіном. Маємо 
підстави припустити, що на художника мало вплив оздоблення інтер’єру 
храму, бо зауважуємо ознаки рококо та бароко у різьблених мотивах. 
Проте ска зати, що художник дотримувався якогось стилю, важко, скоріше 
мож на говорити про довільне використання різних стилів, які опиралися 
на класичний спадок, тобто бачимо у його творчості виразні ознаки ек-
лек ти ки. Серед цікавих елементів вівтаря є оздоблення навколо хреста з 
ниж нім косим раменом, що може вказувати на значну увагу художника 
і до сходу, де помітну роль відігравало мистецтво неоросійського стилю.

Художник виконував як значні замовлення, так і невеликі, про 
що свід чить виконання ним кивоту для церкви Різдва Пр. Богородиці 
села Кос тьова Пастіль Великоберезнянського району: «Цей вівтар – 
створений 1891 р. в часі Преподобного Константина Ковача, головного 
куратора Станка Леня – виготовив Петро Ковалицький, ужгородський 
єпархіальний різьбяр і золотар». Діяльність Петра Ковалицького дає нам 
підстави говорити, що у Мукачівській єпархії вірогідно існував поділ 
митців так само, як це було в цехах Західної Європи, де художників 
ділили на живописців – “Kunstmaler” та золотарів – “Vergolter und Maler”. 
Таким чином, можемо зараховувати Ковалицького до золотарів, хоча, 
як ми бачили з рекламних повідомлень, він виконував значно ширший 
асортимент виробів. Цей ху дожник мав бути надзвичайно активним, бо 
інформацію про нього от ри муємо також з «Підкарпатського календаря» 
за 1899 р.598 (Іл. 5.104).
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Загалом публікації кінця ХІХ ст. дозволяють говорити, що в єпархії 
виникла потреба у значно більшій кількості номінованих церквою і 
допущених до роботи у храмах митців. Це також вказує на певну зміну 
у розвитку смаків населення, яке уже звикло звертатися до єпархіальних 
ху дож ників. Висловлювати таку думку маємо підстави на основі пуб лі ка-
цій у виданнях за 1890-ті роки. Наприклад, у «Місяцеслові» за 1893 рік 
зустрічаємо інформацію про призначення урядом Мукачівської єпархії 
другого єпархіального золотаря – Антона Новаковського, який був но-
мі нований 30 жовтня 1888 р.599. У представленні говориться, що даний 
золотар виконує всі роботи, пов’язані з позолотою, пластичні роботи та 
ро бо ти з каменю. У презентації А. Новаковський також пропонує свої 
пос лу ги для створення іконостасів та вівтарів. Для того, щоб отримати 
но мі на цію на єпархіального художника, він мусив продемонструвати 
свої вміння. Це стосується і Новаковського, який у 1908 р. на кошти, 
да  ро ва ні імператором, виконав різьблення і позолоту для церкви Різдва 
Пр. Бо го родиці (споруджена 1880 р.) у с. Тересва Тячівського р-ну. До по-
чат ку ХХ ст. належить також інформація про діяльність цього майстра у 
с. Ботар Виноградівського р-ну, де для церкви св. арх. Михаїла, що була 
споруджена 1903 р., він виконав позолоту іконостаса. Малювання все ре-
ди ні храму характеризується тими ж принципами, які було вироблено 
на основі барокового живопису, однак простежуються окремі декоративні 
мо тиви, які ближчі до ідей сецесії. Про виконання різьблень для іконостаса 
Ан тоном Новаковським свідчить угорський текст на зворотній стороні 
іко но стаса, а 39 ікон намалював художник Владислав Шишовський, пензлю 
якого належить також образ «Христос на Синайській горі»600.

Про цього ж майстра маємо інформацію, що він виконав у 1904 р. 
позолоту іконостаса у церкві св. архангела Михаїла (споруджена 1864 р.) у 
с. Нижнє Болотне Іршавського р-ну. У відповідності до напису виготовив 
його у 1904 р. місцевий різьбяр Василь Погоріляк, а золотарем був Антон 
Новаковський. Художниками, які мали виконувати тут живопис, згадані 
Ґейза Кадар та Мор Ґолдберґер. На жаль, щось говорити про живопис 
складно, бо іконопис та настінне малювання «поновлено». Поновлення 
живопису настільки помітне, що не дозволяє давати якусь характеристику 
самого первісного малярства, ба навіть складно говорити про композиції. 

Зростання історичної свідомості та формування бережливого 
ставлення до давніх пам’яток, що спостерігаємо наприкінці ХІХ – початку 
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ХХ ст. призводили також до спроб відновлення давніх творів. Про 
розуміння значення старовини свідчить створення у 1909 р. у Мукачеві 
першого Музейного товариства ім. Т. Легоцького, яке прагнуло на основі 
колекції видатного вченого відкрити музей601. Таким чином, можемо го-
во рити про початок збирання та вивчення старожитностей на території 
сучасного Закарпаття. Зростання уваги до історичного спадку призвело 
також у церковному середовищі до появи потреби у реставраційних 
роботах. У наведеній публікації А. Новаковський висловлює готовність ви-
ко нувати також реставраційні роботи різноманітних речей602. Насправді це 
той час, коли іконостаси, виконані наприкінці XVIII ст., уже потребували 
реставрації. Однак найчастіше потемніння живопису, руйнація деревини 
призводили до простої заміни якоїсь частини іконостаса або і цілого на 
новий. Таким підтвердженням стали знайдені на горищі церкви Різдва 
Пр. Богородиці у с. Дравці залишки високоякісного рококового різьблення, 
яке засвідчує існування у храмі давнішого іконостаса, що своїми формами 
був близьким до зразків XVIII ст. 

Зважаючи на те, що Ковалицький та Новаковський виконували різ-
номанітні роботи, маємо підстави говорити, що під терміном «єпар хі аль-
ний золотар» можемо розуміти значно ширший діапазон робіт митця, 
аніж виконання позолоти. Тож і А. Новаковського, який працював у 
Ви ноградові номінованим єпархіальним золотарем, можемо вважати ху-
дож ни ком, який міг виконувати також різьблення та пластику. Разом з 
тим мо жемо говорити і про помітне зростання ролі освічених професійних 
ху дожників при створенні церковного інтер’єру в єпархії. Саме урядові 
художники визначали не тільки якість виконання, але також підтримували 
певний мистецький напрям, яким на цю пору була еклектика. 

Про зростання попиту на професійні твори у церковних громадах 
свід чить інформація з «Місяцеслова» за 1890-й рік, де зустрічаємо рекламу 
єпархі аль ного художника з Мукачева. Під заголовком «Мальованіє церквєй и 
цер ков ныхъ образовъ» йдеться про єпархіального художника Корнелія Фен-
ци ка. Інформація свідчить, що «По милостивому опридѣленію консис тор-
сько му Мукачевскаго єпархіального правительства съ 5221. числа 1888 го да 
будучи выименованъ церковнымъ малярем тойже єпархіи, імѣю честь 
вру чи ти себе прев. о. священикамъ и церковнымъ начальникамъ. При-
нимаю ма лье вати иконостасы на полотнѣ или на бляхѣ, и такожде ук-
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ра ше ніе церк  вей, церковныхъ крестовъ малеваніє плащаницъ и прочіх 
ма льар скихъ и золотарскихъ работ. Съ почтеніємъ: Корнелій Фенцикъ»603. 

Подібна реклама церковного живописця з Мукачева Корнелія Фен-
цика розміщена також у «Місяцеслові» за 1893 р.604. У цьому до кументі 
зразу чітко вказано, що «Корнелій Фенцикъ церковный жи во пи сецъ въ 
Мукачевѣ» виконує не тільки живописні роботи, але бере до виконання 
позолоту різних церковних речей, а також художник зазначає, що працює 
за найнижчими цінами. Представлена реклама презентує ху дож ника 
як надзвичайно вправного, бо про це свідчать подячні листи, які він 
отримав за свою роботу. У тексті навіть дається висока оцінка ком-
по зиції «Воскресіння Христово», «...на яку достатньо подивитися, щоб 
переконатися у високому професіоналізмі художника. Всі створені ним 
роботи варті найвищої похвали, про що свідчать і часті публікації в газеті 
«Келетъ»…». Також у «Місяцеслові» відзначається, що ці публікації тільки 
стимулюють митця до подальшої активної роботи. Автор зазначає, що 
рекомендує його роботу як церквам, так і окремим громадянам. Остання 
інформація дуже цікава, бо засвідчує появу в містах Закарпаття приватних 
осіб, які поряд із церквою стають замовниками образотворчого мистецтва. 

Ця реклама презентує одного з популярних єпархіальних художників 
Закарпаття кінця ХІХ ст. – Корнелія Фенцика (1856 – 1897). Інформація 
про його життя, як, зрештою, і про його творчість, досить скупа. Зокрема 
має мо відомості, що він народився у місті Мукачеві 14 червня 1856 р. 
у родині священика Петра Фенцика, який відомий великим інтересом 
до образотворчого мистецтва605. Як бачимо, Корнелій походив зі свяще-
ни чої родини Фенциків, серед яких можемо згадати його стрия о. Анд-
рія (1866 – 1926), який був, як і дід Корнелія о. Андрій Фенцик (1820 
– 1890), зарічанським парохом. Іншим стриєм художника був о. Єв ген 
Фенцик (1844 – 1903), який нам відомий своєю суспільною і пись  мен-
ницькою діяльністю, зокрема як редактор (з 1885) півмісячника «Лис-
токъ». Можливо, що саме завдяки батькові хлопець захопився ма ляр -
ством. Про творчість о. Петра не знаємо майже нічого, існує тільки 
ін фор мація про виконання ним живопису для іконоcтаса у церкві 
св. Ми  ко лая Чудотворця у с. Сокирниця Хустського р-ну, однак щось 
сказати про це неможливо, бо увесь живопис втрачено. Доля Корнелія 
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Фенцика визначилася після того, як він в учительській семінарії уперше 
проявив свої таланти. Відомо, що художник пройшов навчання у Мюн хен-
ській ака де мії, набувши вправності у портретному живописі та професійно 
ово ло дівши принципами монументального мистецтва. 

На жаль, говорити про творчість цього художника досить важко, 
адже прожив він недовге життя (помер у віці 41 року), а історичні пе-
рипетії на Закарпатті призвели до того, що його творів у нашому роз по-
рядженні є досить мало. Існуюча інформація дає підстави говорити, що 
він добре володів засобами реалістичного малярства, які допомогли йому 
створювати композиції, добре зрозумілі населенню, викликаючи знач ний 
попит на його роботи у парохіях Закарпаття. За інформацією, до робіт 
ху дож ника належить «Богородиця з маленьким Ісусом» (с. Чорноголова 
Ве ликоберезнянського р-ну)606, яку зараз ідентифікувати неможливо че рез 
пізніше олійне перемалювання. Про вірогідність авторства цього ху дож-
ника може говорити силует та принципи композиції образів Богородиці 
й Ісуса. Вони виконані на полотні і сьогодні зберігаються у храмі та, 
незважаючи на перемалювання, можуть бути датовані другою половиною 
ХІХ ст. Щодо інформації про виконання ним малярства у церкві св. ар-
хан гела Михаїла в Ужку Великоберезнянського р-ну, сказати щось певне 
важ ко, бо тут увесь живопис перемальований настільки, що визначити час, 
манеру, а відтак і приписати авторство якихось робіт Фенцику неможливо.

Корнелію Фенцику приписуються також бічні образи та ікони 
іконостаса церкви Вознесіння Господнього в м. Хуст, спорудженої 1799 р. 
Досить складно точно говорити про бічні ікони. У хустському храмі бачимо 
бічні вівтарі із зображенням Богородиці, що наступає на голову змії, та 
вівтар із образом Христа Прославленого (Іл. 5.105; 5.106). Зображення 
Марії (композиція нагадує «Непорочне зачаття Марії») зазнало досить 
значного перемалювання, образ Христа зазнав менше втручань. Коли 
припустити, що зображення Христа виконано Кор нелієм Фенциком, то 
можемо говорити про впливи барокових ком по зицій на художника. При 
зображенні ангелів також важко побачити досконалість рисунка, хоча сам 
живопис досить легкий і його колористика достатньо згармонізована. На 
жаль, ці твори без підписів приписати саме Корнелію досить складно, 
бо необхідно провести порівняльний аналіз, що зробити на сьогодні 
проблемно, зважаючи на те, що більшість його творів перемальовано, а 
також виходячи з того, що живопис художник не підписував.

Цьому ж майстру приписуються ікони іконостаса у церкві св. ар-
хан гела Михаїла у с. Бедевля Тячівського р-ну, зведеній 1838 р. Досить 
склад но вести мову про подану Мар’яною Лявинець інформацію про 
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ви  ко нання Корнелієм Фенциком іконопису до церкви у с. Лазещина Ра-
хів сь кого р-ну607. Питання у тому, що живопис для церкви свв. Петра і 
Пав  ла, яка була споруджена 1827 р., виконали 1856 р.608, а якщо судити 
про манеру живопису, то скоріше можемо говорити про Андрія Ворохту, 
який перед цим працював у Рахові609. Напевне, у цій згадці йдеться про 
жи вопис для іконостаса церкви Преображення Господнього, спорудженої 
у Лазещині в урочищі Плитоватий 1872 р. Дата зведення храму на цьому 
місці дає підстави вважати, що живопис художник міг виконувати саме 
сюди. Однак зробити порівняльний аналіз нам уже не вдасться через те, 
що 22 грудня 1932 р. попередні образи було замінено новими610. Корнелію 
Фенцику приписують також живопис іконостаса церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці у с. Угля Тячівського р-ну, яка була споруджена 1875 р., 
проте і тут перемалювання, зроблені Василем Якубцем 1973 – 1974 рр., 
не дозволяють говорити щось певне про манеру письма попереднього 
жи  вопису. Тому впевнено можемо говорити тільки про те, що існує та ка 
інформація, яка може бути обґрунтована тільки після ретельного об сте-
жен ня з використанням розчисток пізнішого малярства.

Художнику також приписуються два бічні образи на іконостасі та 
два образи бічних вівтарів у церкві Миколаївського монастиря на Чер-
не чій горі в Мукачеві. Маємо інформацію також про виконання ним 
жи вопису для іконостаса церкви св. архангела Михаїла в с. Новоселиця 
Міжгірського р-ну. Як стверджують місцеві старожили, раніше на бал-
да  хіні головного вівтаря знаходилася дата – 1892, яка свідчила про час 
ство  рення жертовника, кивота, балдахіна та престолу. Ця інформація мо-
же заслуговувати на довіру, бо на цей час припадає і виконання образів 
єпар хіальним художником Корнелієм Фенциком у 1895 р.611. Художник 
до сить активно працював і для приватних замовників, а також для власної 
родини, зокрема ним було створено «Портрет Марії Бедей», дружини 
ху дожника, та «Розп’яття»612. Цьому ж майстру приписується частина 
жи вопису церкви Св. Трійці у с. Велика Копаня Виноградівського р-ну613.

Однією з найбільших робіт художника були розписи та ікони для 
іконостаса в церкві Успіння Пр. Богородиці у м. Мукачеві. У розписах 
Ус пенської церкви, як свідчать фото, можемо зауважити домінування тра-
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ди ційної на цю пору схеми зображень у парусних склепіннях (Іл. 5.107; 
5.108; 5.109). Самі сюжети було виконано у люнетах та досить складної 
форми чотирилисниках (Іл. 5.110). Сам простір храму оздоблювався ор на-
ментальними мотивами, де чітко ви ді ле но кольором і геометризацією під-
пружні арки, а загальне тло покрито рос линною орнаментикою (Іл. 5.1.131). 
На жаль, цей комплекс живопису Корнелія Фен цика втрачено, а зроблені 
фото перед збиванням тиньку не дають уявлення про живопис через 
піз ні ші перемалювання.

Поряд з місцевими митцями на території Мукачівської єпархії і надалі 
продовжували працювати майстри з інших країв, зокрема з Галичини. 
Серед пам’яток, які свідчать про це, слід згадати живопис церкви Воз дви-
жен ня Чесного Хреста у м. Рахові, яка датується 1826 р. Незважаючи на те, 
що храм позначений впливом класицизму, інтер’єр віднести до цього стилю 
важко (Іл. 5.111). Різьблення іконостаса, панікадила та престолу вказує на 
естетику, якій ближча натуралістичність та декоративність стилю рококо. 
Іконостас втратив структуру горизонтальних ярусів, його празниковий, 
апостольський та пророчий яруси піднімаються у центральній частині, 
залишаючи відкритим святилище з чудово різьбленим престолом. Така 
структура в цей час була притаманною скоріше іконостасам Галичини, 
що підтверджує і напис на звороті, де знаходимо імена авторів пам’ятки. 
Виконали різьбу Іван Юроденко з сином Романцем із с. Надвірна Івано-
Франківської області. У 1832 р. Андрій Ворохта, якому допомагали Йосип 
і Корнелій Романовські, також з Галичини, виконали у храмі живопис, 
за який отримали 1000 золотих флоренів. Живопис виконано на досить 
високому художньому рівні, хоча в окремих випадках і помічаємо дея-
кі порушення пропорцій рисунка. Проте манера малярства вказує на 
майстра, який досить добре освоїв принципи західноєвропейського олій -
ного мистецтва. Якщо шукати твори, близькі за манерою, то можемо їх 
зауважити на Галичині, наприклад у творчості Антона Залуського у його 
композиціях: «Воскресіння Христа з атрибутами страстей» та «Свята 
Родина»614. Художник вправно моделює фігури, досить вдало справляється 
з ракурсами, вправно досягає гармонії колористичних переходів тла кар -
тини, проте не позбувається декоративних деталей, виконаних за до по -
мо  гою золота. Зокрема золото художник використовує для німбів та для 
орнаментики одягів, що чудово демонструє намісний образ «Свв. Пет ро 
і Павло».

Про значний вплив оздоблення латинських храмів та принципи оз-
доб лення греко-католицьких церков свідчить унікальний пишний вівтар, 
що про  гля дається через отвір в іконостасі. Престол органічно пов’язаний 
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з архітектонічною вівтарною двоповерховою конструкцією, яка нагадує 
то го часні римо-католицькі престоли (Іл. 5.112). Між консолями цієї кон-
ст рук ції вмі  ще но напрестольну ікону «Коронування Марії» (Іл. 5.113), 
а над нею на карнизі – два різьблені ангели, які тримають ко ро ну. Під-
твердженням латинських за позичень у цьому випадку є також ви ко рис-
тання рухомої ікони «Ус пін ня Богородиці» (Іл. 5.114), яка перекриває 
попередній образ, а на великі свята під німається, відкриваючи символ 
тріумфу Марії. Над цими образами у тре тьому ярусі вівтаря вміщено 
образ «Собор арх. Михаїла», а над ним Святий Дух в образі голуба у 
хмарі, від якого відходять промені. Особливо ми ловидними є образи 
ангелів та вазонки з натуралістичними квітами, які розкривають народну 
без посередність майстра. 

Виходячи з манери різьблення та живопису, маємо підстави при пи-
сувати авторство іконостаса у церкві свв. Петра і Павла у с. Лазещина 
Ра хівського району братам Романовським (Іл. 5.115; 5.116). Для виконання 
цієї роботи ґаз ди зібрали 1000 срібних ґульденів і, вірогідно, запросили 
майстрів, захопившись пишністю іконостаса у Рахові (Іл. 5.117; 5.118). 
Правда, у Лазещині всі яру си розміщено горизонтально, попри те, що 
простір між намісним ярусом і наступними також відкритий. Тут бачимо 
поступовий відхід від стилістики рококо і появу додаткових символічних 
мотивів, зокрема голову лева, з пащі якого виростає гілка, яка формує 
композицію сту лок. Проте навколо медальйонів із зображенням пророків 
збереглися мотиви, що ще віддалено нагадують рокайлі. Таким чином, 
бачимо по требу в художниках, які працюють у новій манері, що спирається 
на досягнення західноєвропейського барокового мистецтва на досить від-
да лених від центру єпархії територіях. Як бачимо, на Рахівщині і надалі 
спостерігається помітний мистецький вплив з Галичини, де відбувалися 
дуже схожі мистецькі трансформації, як і на Закарпатті.

Особливе значення для формування храмового простору стали 
набувати підприємства з виготовлення церковних художніх ре чей, зокрема 
форми іконостасів, а також жи вопис до них. Поступова уніфікація та стан-
дар тизація церковних виробів вела, з одного боку, до чіткої сти ліс тич ної 
виразності, а з іншого – можемо бачити річ, позбавлену індивідуальності. 
Серед таких можемо згадати фірму «Ретаї і Бенедек», яка працювала у 
Будапешті на вул. Ваці, 59615. Фірма відкрила наприкінці ХІХ ст. ряд 
магазинів, які пропонували свої послуги громадам Мукачівської єпархії 
(Іл. 5.119). Так, у «Подкарпатському календарі» за 1899 р. фірма «Ретаї і 
Бенедек» пропонує лампади, свічники, ікони, вівтарі616. Кількість таких 
фірм помітно зросла на початку ХХ ст. Зокрема у 1900 р. згадуються 
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«Ерневъ Криклъ и Швайгеръ», які серед інших речей у «грецькому 
стилі» торгували й іконостасами. Такі твори виконувалися майстрами 
під замовлення, вписуючись у простір храму. Серед фірм, які активно 
працювали на Мараморощині, можемо наз ва ти «Кадаръ и Ниймети», що 
знаходилася у Мараморош-Сіґеті (Румунія). Серед великого асортименту 
виробів, які вона пропонувала, згадуються також іконостаси та престоли 
для церков грецького обряду (Іл. 5.120; 5.121; 5.122). Також бачимо рекламу 
живопису, зокрема художника Бей ли Мігалі (Mihályi Béla) (Іл. 5.125; 5.126).

Іконостаси та вівтарі, які походять з цих фірм, стали визначальними 
у формуванні декоративного і живописного оздоблення закарпатських 
церков кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема до роботи фірми «Ретаї і 
Бе не дек» можемо віднести іконостас церкви св. Миколая у с. Драгово 
Хуст ського району (Іл. 5.123; 5.124). Храм у Драгові добудовано у 1868 р., 
відповідно до 1870 – 1880-х років може належати й іконостас, а це саме 
той час, коли про себе все частіше дають знати вищезазначені фірми. 
Про виконання фірмою «Ретаї і Бенедек» цього іконостаса свідчить і 
гра фічний зразок на рекламі. У структурі іконостаса виразно помітно 
прин ципи класицизму, покладені в його основу. Іконостас структуровано 
зав дяки архітектоніці карнизів та колон на чіткі прямокутні площини, 
в яких містяться по дві ікони, що мають півциркульне завершення та 
невелику кількість орнаменту у верхній частині. Намісний ряд виглядає 
над звичайно велично за рахунок висоти – намісні ікони виконано в ріст 
лю дини. Простір над царськими та дияконськими вратами заповнює де-
ко ративний мотив у вигляді підвішеної мантії. Карниз, що увінчує всю 
споруду в центральній частині, плавно вигинається у вигляді арки, над 
якою встановлено хрест. У проміжку між аркою та карнизом над «Тайною 
вечерею» розміщено образ Христа Великого Архієрея на троні. Ця іко на 
заввишки у два ряди – апостольський та пророчий – і є основним ак-
центом, що визначає вертикальну вісь і центр композиції. Іконостас на-
лежить до типових зразків кінця ХІХ ст. На жаль, нещодавно, у 2010 р.617, 
іконостас було досить невдало перемальовано, через що він втратив 
цілісність художнього звучання.

Помітний вплив еклектики бачимо у декорі іконостаса у місті Ви но-
гра дові. Структура іконостаса чітка, але позбавлена класицистичної ар хі-
тек тоніки, що характеризує, наприклад, іконостас у Великому Березному. 
Домінуючим декоративним принципом є поєднання чистих білих площин 
із накладним та ажурним позолоченим орнаментом. Як у більшості іко-
но стасів Закарпаття, при збереженні горизонталі ярусів акцентована 
цент раль на вертикаль з домінуючим образом Христа Великого Архієрея, 
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без посередньо нижче від якого розташоване зображення «Успіння Бо го-
ро диці». Царські врата прості за конфігурацією, у них домінують чисті 
площини, чому сприяє і відсутність стулкової планки. Орнамент, що 
охоп лює ікони «Благовіщення», виконано у вигляді фільонок.

Зараз досить складно точно датувати цю пам’ятку, хоча форма та ма-
не ра виконання дає підстави зараховувати її до другої половини ХІХ ст. 
Сам храм походить із 1796 р., про що свідчить напис на порталі пів ден-
ного входу. Ймовірно, що тут міг існувати давніший іконостас, а су  час-
ний, очевидно, замовили в останній третині ХІХ ст. Час написання ікон 
намісного ряду – 1923 р., і виконав їх на замовлення громади Ю. Віраґ. 
На дві ікони жертвували кошти місцеві мешканці Юрій Буржа, Ма рія Бе-
ланинець та Марія Чорба, а на інші дві зібрали Йосип Лендєл та Іван Ши-
пош серед земляків у Америці. Стінопис у храмі Успіння Пр. Бо городиці 
у 1911 р. виконав живописець Володимир Лісовський, за що отримав 4000 
корон. Таким чином, вивчаючи живопис у Виноградові, зуст річаємося з 
творчістю ще одного з єпархіальних художників, який пра цював майже 
до кінця 1940-х років на території Мукачівської єпархії618.

Серед визначних, хоча і призабутих митців, життя яких було тісно 
пов’язане з творчістю для церкви, є постать художника Ігнатія (Гната) 
Рошковича. Його ім’я у закарпатському інформаційному полі існує 
тільки як історичний факт, без особливого розуміння його місця у 
контексті культури краю. Цей художник перевершив рівень урядового 
єпархіального художника, ставши відомою постаттю у монументальному 
мистецтві на території цілого Угорського королівства. Саме з постаттю 
цього майстра закарпатське церковне малярство виходить не тільки поза 
межі територій історичної Мукачівської єпархії, але переступає через 
межі конфесійної ідентичності. Ігнатій Рошкович вправно працював як 
для греко-католицьких храмів, так і для римо-католицьких, і так са мо 
легко брався за замовлення світських осіб та виконував доволі спе ци-
фіч ну роботу, як, наприклад, графічні зображення для Енциклопедії 



335

Авст ро-Угорської імперії. На жаль, ще до сьогодні інформації про цього 
художника у місцевих виданнях є мало. 

Ігнатій Рошкович народився 28 вересня 1854 р. недалеко від сучасного 
Ужгорода, у с. Славковці Земплінської жупи у родині греко-ка то лицького 
пароха Ігнатія Рошковича (на території сучасної Східної Сло вач чи-
ни). Після народження сина батька перевели до Ужгорода духівником 
Ужгородської семінарії619, де останній був відомий як письменник, пе-
ре кладач та видавець. У 1857 р. разом із родиною до Ужгорода приїхав 
і малий Ігнатій Рошкович, де згодом вступив на навчання до гімназії. 
Са ме в Ужгородській гімназії хлопець зробив перші кроки в малюванні 
під керівництвом викладача Ференца Гевердле620, який надавав приватні 
уроки, адже у гімназії Ігнатій Рошкович навчався тільки до чет вер того 
класу, припинивши навчання через хворобу. У 1870 р.621 Ігнатій Рошкович 
перебуває у селі Білки (Іршавський р-н), де в ту пору жив і працював 
єпархіальний художник, майстер монументального живопису Фердинанд 
Видра (1815 – 1879). Останній тут завершував роботи над стінописом 
та іконами для іконостаса. Можна припустити, що саме контакти з 
творчістю Фердинанда Видри відіграли для Ігнатія Рошковича вагому роль 
у формуванні його як майстра церковного монументального живопису. 
Ми уже зауважували, що у Білках склалася ціла група творчих людей, 
які активно працювали над оздобленням церковного простору. Таким 
чином, можемо говорити, що майбутній визначний майстер цер ков  ного 
малярства Ігнатій Рошкович перше своє захоплення отримав са  ме на 
території сучасного Закарпаття. 

Маємо підстави вважати, що саме співпраця з визначним за кар пат-
сь ким художником Фердинандом Видрою вплинула на те, що худож  ник 
вступив у 1875 р. на навчання до Школи взірцевого малюнка (Min ta-
rajz iskolа) в Будапешті, яку завершив у 1879 р. Тут дещо уточнюємо ін-
фор мацію Г. Островського про те, що у 1878 р. І. Рошкович вступив до 
Будапештської академії мистецтв. Відомо, що він навчався у Школі взір-
цевого малюнка і мав там помітні успіхи, що дозволило йому отримува ти 
стипендію архієпископа Лайоша Гойнолда622. Також не виглядає прав до-
подібною інформація про те, що у Будапешті художник навчався у Дюли 
Бенцура, оскільки останній приїхав до Будапешта тільки у 1883 ро ці, 
а це час, коли І. Рошкович перебував у Римі. 

Після Будапешта художник продовжив навчання з 1880 року в Мюн хені, 
правда, в академії провів тільки півроку, а потім найняв незалежну студію 
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і працював у баварській столиці півтора року. Тоді ж він отримав право 
виставлятись на виставці галереї «Műcsarnok» (М’ючарнок) у Будапешті. 
Але не тільки виставковою діяльністю займається молодий художник, 
на час навчання у Мюнхені (1881 р.) припадає виконання образів до 
Пряшівської катедри. Саме цим роком датується його композиція «Моління 
про чашу» (Іл. 5.127), на передньому плані якої зображено заснулих 
апостолів, а у глибині саду виконано колінопреклонну фігуру Христа та 
ангела з чашею. Унизу композиції, окрім підпису митця та датування 
1881 р., виконано напис угорською «Félbehagyott», що можемо перекласти 
як «Незавершена». У цій композиції художник прагнув передати 
драматизм самотності Христа, пережитої у Гефсиманському саду. Ще 
одна композиція може бути ідентифікована як «Передача ключів Петрові» 
(Іл. 5.128), це за умови, що у руці Христа було зображено ключ, який 
зараз ледь прослідковується. Можемо припустити, що саме останні 
роботи – «Моління про чашу» та «Передача ключів Петрові» викликали 
непорозуміння із замовником. Як свідчить Ізворін, цей інцидент стався 
під час розписів стін над бічними каплицями, коли через претензії 
одного з каноніків, що художник малює якось не по-нашому, Ігнатій 
Рошкович зафарбував свій підпис під готовою роботою і покинув працю 
в храмі623. Підпису немає саме на композиції «Передача ключів Петрові», 
тому можемо вважати, що саме дві останні композиції не задовольнили 
вимоги замовника, який уже добре звик до оповідного мистецтва, бо у 
виконаних живописних творах Ігнатія Рошковича заува жує мо наростання 
емоційності і символізму. Разом з тим підпис «незавершена» дозволяє 
говорити про вірогідність цієї легенди.

Захоплення церковним мистецтвом під штовх нуло митця поїхати до 
Риму 1882 – 1883 р., де вивчав роботи старих майст рів. Мистецтво Іта-
лії настільки вплинуло на Ігнатія Рошковича, що він вирішив змінити 
фах, бо перевершити майстрів бароко він не бачив можливим. Відчуття 
влас ної недосконалості призвело до депресії і змусило його повернутися 
до Ужгорода, де, влаштувавшись вчителем малювання, прожив майже 
два роки. 

У 1885 р. повертається до Будапешта, де проживав до 1915 р. Після 
по вернення до столиці влаштував персональну виставку в галереї «Mű-
csar nok», що немов символізувала його повернення у мистецтво. Оче-
вид но, що магістральним шляхом розвитку образотворчого мистецтва у 
цьому часі ставало світське малярство, а основну увагу зацікавлених у 
мистецтві осіб викликали виставки, на яких його презентували. Тому й 
І. Рош кович активно бере у них участь, зокрема на виставці 1883 р. галереї 
«Műcsarnok», де згадується робота із зображенням Йосипа Обручника, яка 
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у подальшому стала вівтарним образом. У 1882 р. на щорічній виставці 
робота «Маленьке червоне яблуко» отримала премію 600 форинтів, а 
ху дож ник був нагороджений Великим дипломом Угорського товариства 
об ра зо творчого мистецтва624. Робота «Маленьке червоне яблуко» викликала 
ве ли чезний інтерес та отримала широке визнання і стала надзвичайно 
по пу лярною в Угорщині, адже була репродукованою багатьма митцями 
цієї країни. На цій же виставці офіційне визнання художник отримав 
за іншу роботу сакральної тематики, а саме «Зіслання Святого Духа», за 
яку отримав премію у 300 форинтів625. 

Успіх на виставках та активна робота у галузі монументального 
жи во пису зробили художника у кінці ХІХ ст. одним з найвідоміших жи-
во писців-монументалістів на теренах Угорського королівства. Переїзд до 
Будапешта дозволив отримати багато замовлень у храмах та будовах міста, 
наприклад живопис для базиліки св. Стефана, а також римо-католицького 
храму на Йозефвароші (1894 – 1895). Особливо цікавою, з огляду на 
релігійно-культурну ідентичність, стала остання його робота – живопис 
для церкви Покрови Пр. Богородиці у Будапешті. Ігнатій Рошкович був 
активним учасником закладання греко-католицької парохії у Будапешті, 
що було зумовлено помітним збільшенням кількості греко-католиків у 
столиці, особливо у другій половині ХІХ ст. На цю пору значна кількість 
переселенців у столиці була з Мукачівської та Пряшівської єпархій, до 
них долучалися і греко-католики з Трансільванії, що зумовило потребу 
ор га нізації приходу в столиці. З цієї причини у 1915 р. тут було засновано 
па рохію, у розпорядження якої було передано храм на сучасній площі 
Троянд (Rózsák tere). Церква була споруджена за проектом Імре Стейндля 
у 1875 – 1881 роках для римо-католицької громади. Тому при передачі її 
греко-католикам необхідно було розробити проект переобладнання храму 
для потреб візантійського обряду. Всю цю роботу, а також безпосередньо 
живопис для церкви виконав Ігнатій Рошкович626. 

Наприкінці ХІХ або початку ХХ ст. художник виконав вівтарний 
об раз для нової церкви Різдва Пр. Богородиці у м. Кошіце. Храм було 
зве де но також для зростаючої кількості греко-католиків у місті. На образі 
зоб ра же но Богородицю з маленьким Христом на колінах, яка сидить на 
тро ні, а над нею у хмарах ангеликів, які тримають корону, що дозволило 
б іден ти фікувати іконографію твору як «Коронація Марії» (Іл. 5.130; 5.131). 
У кутку полотна бачимо підпис угорською мовою Roskovics Ignátz...  
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Jordán Miklós 1932. Очевидно, що у 1932 р. працювати у Кошіце 
Рошкович не міг, тому можемо вважати, що підпис виконав Йордан, 
втручання якого до сить помітні на полотні. Опосередковані підстави 
датувати полотно дає зображення щита праворуч від трону Марії. На 
щиті виконано зображення кошіцького храму з двома вежами, а це його 
сучасний вигляд, якого храм набув після 1896 р., після зведення двох 
веж627. Це дало б підставу датувати цю роботу самим кінцем ХІХ ст. 
або початком ХХ.

Беручи до уваги наведені факти, бачимо, що переважна більшість 
його монументальних творів зроблена після переїзду митця до Будапешта, 
де він виконав дуже відповідальну роботу – розпис зали св. Стефана в 
королівському палаці. У 1888 р. Гнат Рошкович виконав стінопис у Си-
найській церкві (жупа Земплін, сучасна Східна Словаччина) у місті Сні-
на. Окрім цього, пензлю майстра належать композиція «Благовіщення» 
в монастирі Марія–Радна (Румунія), а також вівтарні образи в Левочі 
(Словаччина). Наприкінці 1891 р. він виконує розписи плащаниці для 
Пряшівської катедри. Активна мистецька діяльність була відзначена різ-
ни ми нагородами, серед найважливіших Мала золота медаль Угорщини, 
яку в 1900 р. Гнат Рошкович отримав від галереї «Műcsarnok»; у 1902 р. 
отримав премію ім. Кароля Лотца від Угорської королівської школи 
образотворчого мистецтва (2000 форинтів)628.

Останні десять років життя Гната Рошковича (1905 – 1915) були 
важ кими через швидку втрату зору – катаракту. Після операції зір на 
деякий час повернувся, дозволивши художнику виконати одну з ос тан-
ніх своїх робіт – розпис іконостаса греко-католицької церкви на площі 
Троянд у Будапешті. Проте низку великих робіт Гнату Рошковичу не 
вда лося завершити.

Сказати, що на такий значний творчий шлях художника вплинула 
тіль ки зустріч з двома відомими художниками на Закарпатті, було б 
пе ре біль шенням. Маємо підстави говорити про особливе ставлення до 
об ра зо твор чого мистецтва у родині художника, адже мистецтво було 
ос  нов ним засобом унаочнення тих подій, про які говорилося вдома та 
в церк ві. Церква надалі залишалася осередком освіти, навколо якої і 
розви валася більшість культурних процесів руського населення. Процеси 
іс то ричного самоусвідомлення були тісно пов’язані з церквою, зокрема з 
її виникненням та історією. Перебування художника Гна та Рошковича 
в Ужгороді збіглося з діяльністю в краї так званої другої хвилі бу  ди те-
лів. Це дозволяє говорити, що і живописну композицію «Свв. Ки рило та 
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Мефодій» 1876 р.629 художник вибрав невипадково. Ці ка вим фактом є те, 
що, перебуваючи в Ужгороді, після року навчання у Школі взірцевого 
ма люнка, молодий художник виконує чудову роботу на високому про-
фе сійному рівні (Т. 11.3). Це дає підстави говорити, що митець за рік 
не зміг би настільки добре освоїти рисунок і живопис. Тобто мо же мо 
припускати, що молодий художник уже отримав певні навики з об-
разотворчого мистецтва, проживаючи в Ужгороді. 

У наступному, 1877 році Гнат Рошкович на прохання Андрія По по-
ви ча виконав живопис для іконостаса церкви Святої Трійці у селі Велика 
Ко па ня Виноградівського р-ну. Тут його авторству належить образ св. Ми -
ко  лая, іконопис для іконостаса та п’ять образів, розташованих на амво ні630. 
На жаль, нам поки що не вдалося детально обстежити цей об’єкт. До цьо-
го ж періоду припадає виконання вівтарного образу до Цегольнянської 
церкви в Ужгороді та розписи в Мукачеві631.

Особливо цінною працею художника стала його робота, виконана у 
1879 році, часі смерті його першого професійного вчителя Фердинанда 
Видри. Це образи до церкви Успіння Пресвятої Богородиці у с. Крас но-
шо ри (сьогодні Красна Тячівського р-ну), які було виконано на кош ти 
найбагатшого селянина Федора Носи (Іл. 5.132; 5.133; 5.134). У цьому часі 
син Федора вчив ся в Ужгородській семінарії і познайомився з художником 
Гнатом Рош ковичем, який саме закінчував Школу взірцевого малюнка у 
Бу да пеш ті. Після звернення Федора Носи Гнат Рошкович виконав усі ікони 
для іконостаса (Т. 12.1). Складно сказати, чи робота розпочалася раніше, 
ще у ча сі навчання художника у Будапешті, чи ця робота була виконана 
за один рік. Напис на іконостасі на образі Христа Вседержителя: «Сей 
храм / cовершенъ 1879 года / мѣсяця септембря 30 го / благодителемъ 
Но са Федоромъ землевладѣлцем / весы Краснышорской Потъ Владинїем 
благовѣрного царя нашего / Францъ Іосифа Іго / Владичества Кір / Іоана 
Пастелія / такъ такожде попеченїем / выс. пре. Крилошана / Михайла 
Маркуша благочинныхъ Петра Медвецкаго, / и Михаила Мелешъ в мѣсто 
пра / уодника же jtер: Монаха Николая / Чисарика чина св. Василія 
области / Угорской записка сія пам’яти вѣчной вручается иконоборець / 
Пет ро Ковалинській»632. – свідчить, що іконостас було освячено 1879 року. 
Сам іконостас вирізняється особливою монументальністю, ви триманий 
у стилі неоготики. Він, немов величний орган, височіє у схід ній частині 
храму (Іл. 5.101). Образи виконано олією і вписано у витягнуті го тичні 
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арки. Стрункість іконостаса перегукується з архітектурними фор ма ми 
храму, що разом становлять чудовий зразок неоготичного стилю на 
українських землях. Будівництво самого храму було розпочато 1861 р., 
що засвідчує напис на стрілчастій арці633. Живопис художника ви дає 
руку вправного майстра і доброго колориста. На жаль, сьогодні па м’ятка 
знаходиться у досить поганому стані через корозійні процеси металу.

Викликає значний інтерес його робота на Закарпатті як портретиста 
(в основному, портрети родини та близьких йому людей). Збереглися 
портрет молодої жінки, портрет брата художника о. Еммануїла Рошковича і 
кілька рисунків (Іл. 5.135; 5.136). Портрет брата художника виконано досить 
вправно, з дотриманням певних вимог парадного портрета. Зокрема на 
полотні ба чимо священика середніх років із книгою у руці та орденом на 
шиї. Тобто можемо говорити про вплив на художника манери виконання 
парадних єпископських портретів. Особливо це прослідковується у по-
єд нан ні книги і хреста біля руки каноніка. Інший портрет дівчини, 
який, мабуть, належить до ранніх робіт художника, на що вказує манера 
моделювання роботи. Цікавим, з огляду на цю роботу, виглядає рисунок, 
датований 1876 р., де зображено дівчину в капелюшку. Помітно, що риси 
олійного портрета та цього вправного рисунка досить схожі, що може 
свідчити про зображення когось з близьких для митця (Іл. 5.137). Поряд 
з тим зберігаються кілька рисунків, найвірогідніше, учнівських: чоловік у 
стрибкові, романтичний начерк подорожнього у горах та чоловік зі свинею 
в руках. Перший та другий характеризуються певними порушеннями 
у пропорціях і анатомії, що дає нам підстави відносити ці роботи до 
студійних. Можливо, що це роботи з гімназії або часу навчання у 
Ф. Видри. Таким чином, маємо підстави говорити, що саме в Ужгороді 
від бу валося становлення відомого митця.

Важливим для нашого дослідження є факт, що художник дуже час-
то брався за виконання іконостасів, навіть один з останніх творів його 
життя – іконостас церкви на площі Троянд у Будапешті. У цьому контексті 
хочеться звернути увагу на один важливий момент у праці О. Ізворіна, 
де останній вважає, що Ігнатій Рошкович так і не зумів наблизитися до 
розуміння національної культури, а зображав її тільки поверхнево, як 
ілюстрацію634. Думаємо, що це не зовсім так, адже О. Ізворін розглядає 
закарпатське мистецтво з позиції народної, національної куль ту ри, не 
беручи до уваги важливу складову культури українців Закарпаття, а са ме 
церковну специфіку самосвідомості населення. На початку ХІХ ст. са ме 
церковний чинник потужно вплинув на формування сучасної куль тури 
Закарпаття. Гнат Рошкович, походячи зі священицької родини, не міг 
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бути поза цим контекстом, він однозначно мав значний сентимент до 
церковної традиції.

Хоча більшість творів митця пов’язані не з територією Закарпаття, 
маємо підстави говорити про значний вплив даного культурного се ре-
довища на нього. Разом із тим сміливо можемо говорити про помітну 
роль художника у подальшій творчості Йосипа Бокшая. Саме Рошкович 
порадив молодому Йосипу спрямувати свої зусилля не тільки на 
педагогічну діяльність, а також спробувати себе у монументальному 
мистецтві. Тому не випадково Григорій Островський розглядає Ігнатія 
Рошковича як фігуру, що єднає старих майстрів сакрального живопису – 
Михайла Манковича, Йосипа Змія-Микловшика, Фердинанда Видру – та 
художників ХХ ст., які заклали основи закарпатської художньої школи. 
Ра зом з тим мистецька спадщина Ігнатія Рошковича у краї недостатньо 
вив чена, а відомі пам’ятки вимагають термінових робіт по їх збереженню.

На підставі даного дослідження можемо говорити, що у другій 
половині ХІХ ст. на Закарпатті сформувалося середовище, яке потребувало 
професійного мистецтва. Таким середовищем виступало головно ду хо-
венст во та вчительство, яке, у свою чергу, також було тісно пов’язане з 
духовенством. Життя Ігнатія Рошковича, а згодом і Йосипа Бокшая свід-
чить про те, що і художники часто виходили з єдиної у краї інтелігенції 
– кліру. З цієї причини не можемо відкидати значного впливу церкви на 
формування і світської культури Закарпаття, що особливо проявилося 
у творчості художників ХХ ст. А відтак творчість Ігнатія Рошковича 
стала важливим чинником для формування професійного мис тець кого 
середовища у краї та підняла авторитет художника на високий рівень у 
суспільстві.

Серед малодосліджених єпархіальних художників, які працювали на 
по чат ку ХХ ст., особливе місце займає Юлій Віраґ. Народився художник 
у ве рес ні 1880 року [13]635 у м. Хуст, де і закінчив гімназію. З рідним міс-
том також пов’язані початки малювання, проте перші професійні навики 
малярства набув в Ужгороді, а згодом у Нодьбані (сьогодні Бая-Маре, 
Румунія) у засновника угорського пленерного живопису Шимона Голлоші. 
Навчався художник також у Мюнхенській академії мистецтв (1898 – 
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1899) у Ш. Голлоші і Л. Лефтце636, пізніше – в Парижі та Нью-Йорку637. 
Його перша і досить успішна виставка відбулася у 1904 р. в Мюнхені. 
Прижиттєві статті надають інформацію, що у Парижі він навчався у 
художника Лорана. На нашу думку, тут ідеться про Жана-Поля Лорана638, 
найвірогідніше, Ю. Віраґ відвідував академію Жюльєна639, де працював 
останній. Лоран був чудовим історичним живописцем та портретистом, 
успіхи якого були добре відомі у Парижі, після виконання композицій 
для церкви св. Женев’єви (Пантеон), присвячених смерті і по хованню 
св. Женев’єви. У 1891 р. став членом французької Академії красного 
мистецтва. Маємо підстави говорити, що саме цей художник зробив на 
Юлія Віраґа досить помітний вплив, що прослідковується у побудові його 
композицій. Останні характеризуються монументальністю та логічністю і 
чіткістю розв’язання сюжету. Таким чином, Париж зробив на художника 
досить значний вплив, що прослідковується у багатьох його творах. Після 
Франції художник поїхав до Нью-Йорка, де спробував себе на виставках. 
На таку думку наводить інформація, що за композицію «Коронація Діви 
Марії» отримав нагороду640. 

У 1906 р., повернувшись з Америки, спочатку мешкав в Ужгороді, а 
згодом переїхав до Мукачева, де вступив до чину св. Василія Великого в 
монастирі на Чернечій горі (Іл. 5.143). Цікаво, що в цьому часі виконує 
біографічні роботи – у 1906 р. «Автопортрет», 1908 р. «Чернець» і на 
кінець 1911 р. «Не буду ченцем»641. За його проектом було виготовлено 
іконостас (Іл. 5.138), для якого живопис виконав сам, як і для плафона 
(Іл. 5.139). Над живописом та іконостасом художник працював упродовж 
трьох років, розробивши креслення іконостаса, та виконав стінопис з 
плафонними композиціями «Проповідь св. Мефодія» та «Славословіє», 
які стали окрасою монастирської церкви св. Миколая Чудотворця Му ка-
чівського монастиря. У корпусі келій зберігаються п’ять творів художника 
(Іл. 5.140; 5.141).
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Іконостас церкви св. Миколая на Чернечій горі втратив традиційний 
ярусний поділ та належну кількість сцен у празниковому, пророчому та 
апостольському рядах (Іл. 5.142). Намісний ряд повний, чітко відділений 
карнизом від трьох наступних і творить ілюзорний подіум для верхніх 
ярусів. Кожна з його складових фланкована колонами коринфського 
ордера, а верхні ряди доходять за шириною до дияконських дверей. 
Празниковий та апостольський ряди розділені колонами на три площини. 
Центральний простір формується завдяки образам Вседержителя і 
«Тайна вечеря», а по обидва боки від них є по три ікони апостолів 
та празників: «Вознесіння», «Хрещення», «Різдво» (праворуч), «Різдво 
Марії», «Благовіщення» та «Успіння» (ліворуч), що відповідає головним 
Господнім та Богородичним святам. Пророчий ряд із «Голгофою» творять 
примхливе декоративне завершення. Над крайніми намісними іконами є 
також завершення у вигляді волют з акротеріями, що немов підтримують 
центральну частину. Це дозволяє нам говорити, що художник не прагне 
дотримуватися традиційної схеми іконостасів попередніх епох, а підходить 
досить творчо до цього питання. Цю тенденцію можемо побачити 
у більшості іконостасів, які розроблялися місцевими художниками, 
наприклад Гнатом Рошковичем у греко-католицькій церкві у Будапешті.

Пензлю Юлія Віраґа належать образи для іконостаса та вівтаря у 
с. Нове Давидково Мукачівського р-ну, іконостас у с. Чопівці Мукачівського 
р-ну, іконостас у с. Буковець Воловецького р-ну, намісні образи (Іл. 5.145; 
5.146; 5.147; 5.148) для церкви Різдва Пр. Богородиці (Т. 13.1) с. Дротинці 
Виноградівського р-ну642. Цьому ж майстру належить композиція 
«Серце Ісусове» для бічного вівтаря Ужгородського кафедрального 
Хрестовоздвиженського собору, яку у відповідності до датування каплиць 
також можемо віднести до 1930-х років643; вказується, що твори його дуже 
цінувалися, оскільки походять від «істинного, щиро-учоного, художника-
маляра» (Т. 12.2; Іл. 5.144).

У 1914 р. Будапешт закупив у нього величне полотно «Непорочна Діва 
Марія». У наступному 1915 р. художника було мобілізовано, й упродовж 
1915 – 1918 рр. він брав участь у військових діях Першої світової війни. 
Війна зробила, вірогідно, на нього досить значний вплив, бо після неї він 
до 1921 року не виставлявся644. Деякі зміни у життя художника принесли 
молоді митці Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай, які стимулювали ху-
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дож нє життя за зразком європейських художніх центрів. У 1921 році 
Юлій Віраґ став учасником першої виставки закарпатських художників у 
Му качеві, що проходила у рамках Клубу художників Підкарпатської Русі. 
Найвірогідніше, що дата, наведена В. Пагирею – 1922 р., – є неточною, бо 
виставка, організована у рамках Клубу художників Підкарпатської Русі 
молодими на той час художниками Йосипом Бокшаєм та Адальбертом 
Ерделі, відбулася 1921 р.645. Очевидно, що саме дата 1921 р. є точною, бо про 
неї йдеться й у праці Йосипа Бокшая646, який, як учасник події, стверджує, 
що ініціатором цього явища був саме Юлій Віраґ. Це дозволяє говорити 
про художника як такого, що чудово розумів подальші шляхи розвитку 
образотворчого мистецтва. Залишається питання щодо інформації, 
поданої А. Копривою, що Юлій Віраґ очолив Клуб художників647. Після 
цієї виставки у Мукачеві можемо говорити про повернення Юлія 
Віраґа до творчої діяльності, вірогідно, що не тільки виставкової, але і 
церковних розписів, що у подальшому зумовило призначення його 1928 р. 
урядовим живописцем Мукачівської єпархії648. Своєю творчістю художник 
зробив значний внесок у розвиток мистецтва Закарпаття. 

З наведеного матеріалу можемо зауважити, що діяльність єпархіальних 
художників є малодослідженою, але навіть побіжний огляд творчості 
кількох художників дає підстави говорити про них, як помітне явище 
у мистецькому розвитку Закарпаття. У церковний простір все частіше 
проникало «вчене мистецтво» (завдяки освіті цих майстрів у європейських 
навчальних закладах), змінюючи поряд із храмовим простором також 
естетичні вподобання населення. Варто також відзначити, що їхній вплив 
на мистецькі орієнтири населення не був обмежений тільки досконалою 
манерою, також значну роль тут відіграв статус. Визнання церквою 
художника надавало йому особливого місця у середовищі, де церква мала 
домінуюче становище. 

Отже, можемо припустити, що подальше звернення молодих худож-
ни ків до релігійної тематики було не випадковим явищем, а глибокою 
тра дицією церковного малярства. А живописна манера, зокрема Юлія 
Віраґа, була настільки яскравою і вправною, що її відблиски, припускаємо, 
необхідно ще шукати у творчості молодої генерації закарпатських ху дож-
ни ків початку ХХ ст. 
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Можемо стверджувати, що нові мистецькі ідеї на Закарпаття при хо-
дили також через церкву. Зокрема ідеї сецесійного символізму і де ко ра-
тивізму у живопис краю проникли також через церковне малярство, що 
зауважуємо уже у творчості Юлія Віраґа. Про це чудово свідчить сті но-
пис у семінарській каплиці Трьох святителів в Ужгородському замку (Іл. 
5.149). Тут у центрі склепіння виконано зображення «Новозавітна Трійця» 
(Т. 12.3), де бачимо з трикутним німбом Бога Отця, який тримає скіпетр 
та державу. Поруч з ним Христос Пантократор, що тримає у правій 
руці хрест. Поміж сидячими фігурами виконано зображення голуба – 
Святого Духа. Навколо круглого зображення виконано ве сел ку, на тлі якої 
зображено херувимів, між якими бачимо написи цер ков но сло в’янською 
«Свят, Свят, Свят» (Іл. 5.150; 5.151). По боках від центрального зображення 
ви конано чотири постаті євангелістів з їх символами. Розбивка площини 
скле піння, як і орнамент, виразно згеометризовані (Іл. 5.152; 5.153; 5.154; 
5.155). На завершеннях склепіння виконано зображення двох ан ге лів з 
кадильницями. Як свідчить стара фотографія, саме з цього боку бу ло 
влаштовано престіл з балдахіном. Однак при розчистках знайдено ці ка ву 
композицію, на якій зображено Христа, що сидить на троні, а до ньо го 
спрямовані постаті апостолів. Вірогідно, що тут маємо справу з ком по-
зи цією «Деісіс» (Іл. 5.156; 5.157).

Література зазвичай приписує цей живопис пензлю Фердинанда 
Видри649. Зважаючи на те, що побутує інформація про освячення цієї 
каплиці єпископом Василем Поповичем 11 лютого 1858 р., то можемо 
припустити, що цей художник міг виконати тут попередні розписи. 
Однак така інформація потребує свого підтвердження. Ані манера 
письма, ані стилістика не може вказувати на творчість Ф. Видри, бо 
тут бачимо всі ознаки сецесії, а не характерні для Видри необарокові 
імпровізації. Опираючись на порівняльний аналіз живопису, скоріше 
можемо говорити про характерні композиційні та живописні ознаки, 
які можна бачити, наприклад, у куполі та парусах церкви Покрови 
Пр. Богородиці у м. Дебрецен (Угорщина) (Т. 13.2). Схожою є не тільки 
за гальна колористика, зокрема широке використання активного синього 
для тла зображення, а також поєднання в орнаментиці образу херувима 
та зображення хреста, дуже подібні принципи побудови рисунка (Іл. 
5.158; 5.159; 5.160; 5.161). Це дозволяє говорити про одного або близьких 
за манерою письма художників. Щодо живопису церкви у Дебрецені, 
то авторство тут відоме, бо живопис виконав будапештський художник 
Ференц Лор (Ferenc Lohr)650. Живопис органічно пов’язаний з ін тер’є-
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ром храму, який витриманий у неовізантійському стилі і був спо руд-
жений за проектом архітектора з Будапешта Яноша Бобули 1910 р. 
Престіл із балдахіном було створено фірмою «Рийті і Бенедек». Таким 
чином, можемо припустити, що живопис в ужгородській каплиці міг 
виконувати той же майстер, який працював у Дебрецені. Разом із тим 
живопис, який потрапив у коло нашого дослідження, засвідчує пос ту-
по вий процес проникнення історизуючих стилів у мистецтво церкви на 
Закарпатті.

Поряд зі знаними майстрами церковним малярством займаються і 
менш відомі художники. Певно, що маємо на увазі відомих сьогодні нам, а 
не тогочасним громадам, бо інакше їх би не запрошували для роботи. Серед 
таких митців можемо згадати художника, який підписувався як Фрешко, а 
також живописця Теодора Вацика. Цим майстрам приписується живопис 
церкви Св. Духа у Великих Ком’ятах Виноградівського р-ну, яка була 
споруджена 1906 р. у неороманському дусі. Тут на арці склепіння виконано 
напис, який указує на авторство живопису. «Сей храм мальов./ (Фрешко) 
за Папи рим. Пія ХІ/ єп. Мук. Олександра Стойки,/ нам. Івана Рабара и 
сина Ів./ – куратори: Іван Лендєл, Михаил Пушкаш/ Михаил Аркадій, акад. 
Малярь Теодоръ Вацик/ мурник Василь Олексик і Павло/ року Божого 
1932». Правда, залишається низка питань, пов’язаних із Фрешком та 
академічним художником Теодором Вациком, зокрема їхнім походженням, 
місцем навчання та манерою роботи, бо проаналізувати живопис, щоб 
зробити порівняльний аналіз, зараз неможливо (Іл. 5.162). У 1988 р. 
церкву було перемальовано Іваном Андрійком та В. Пекляром. З цієї 
причини і аналоги шукати дуже важко651. На цей час також існує 
інформація про Атанасія (Антона) Пилиховського, який виконував 
живописні роботи у 1908 році у церкві Різдва Пр. Богородиці (споруджена 
1880 р.) с. Тересва Тячівського р-ну, на що з цісарської казни було даровано 
200 крон, про що свідчить напис на іконостасі652. Проте і у цьому випадку 
зробити ана ліз живопису неможливо, оскільки у 1996 р. тут відбулися 
значні пе ремалювання. Намісні образи іконостаса, зокрема Богородиці, 
Христа Учи теля, св. Миколая та св. Михайла (попередня присвята церкви 
св. арх. Михаїлу) виконано 1891 р. художником Вашарком.

Початок ХХ ст. характеризується активною роботою цілої низки ху -
дож ників, які на сьогодні ще потребують окремого дослідження. Так, на 
Ви ноградівщині у с. Гудя 29 листопада 1916 р. художники Юлій Адам та 
Сте пан Стриж з угорського міста Іжосег завершили малювання настінного 
живопису та іконостаса для церкви св. Василія Великого, яка була спо ру-
дже на 1868 р.653.  Юлій Адам у 1917 р. також виконав живопис для церкви 
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свв. Петра і Павла села Теково Виноградівського р-ну. На західному 
скле пінні напис «festett Ádám Gyula 1917»654. Таким чином, бачимо багато 
ро біт художників, які походили з території сучасної Угорщини. Разом 
з тим можемо і надалі вести мову про роботу на території сучасного 
За карпаття художників, які походили з Галичини. Наприклад, маємо 
ін фор мацію про Антона Пилиховського, який виконував живопис для 
іко ностаса церкви Покрови Пр. Богородиці у с. Криве Тячівського р-ну, 
яка датується 1862 р.655, а це дозволяє датувати і живопис цього майстра 
кінцем ХІХ ст., однак сказати щось більш точне про ці твори важко, бо 
у часі недавнього ремонту образи також зазнали перемалювання.

До цієї ж групи художників можемо віднести Василя (за іншими 
версіями – Володимира) Лісовського, який виконував стінопис та жи во-
пис для іконостаса у церкві Успіння Пр. Богородиці 1910 р. (?) с. Чома 
Ви  но гра дівського р-ну. Вважаємо, що саме його ініціали можемо ба чи-
ти на склепінні біля хорів – WL656. На початок ХХ ст. припадає твор ча 
ді яльність майстра, який співпрацював з багатьма художниками, – 
різь  бяра І. Павлишинця, якому належить іконостас у церкві Покрови 
Пр. Богородиці 1809 р.657 у с. Кошелево, Хустський р-н. 

Виходячи з наведеної інформації, можемо говорити про значне 
зростання кількості освічених художників, які працювали для потреб 
єпархії. Поряд з кількісним зростанням освічених художників у краї 
можемо бачити появу непересічних особистостей, які не тільки відповідали 
вимогам замовника, але і самі були на такому мистецькому рівні, що 
могли впроваджувати власні ідеї у храмовому просторі. Серед таких 
непересічних особистостей у малярстві Закарпаття є постаті митців Юлія 
Віраґа та Гната Рошковича. Індивідуалізм творчості останніх засвідчує 
прихід нової епохи у мистецтві, коли індивідуальність мови стала однією 
з найважливіших ознак творчої натури митця.

Процес розвитку національної самосвідомості українського населення 
Закарпаття має свою специфіку, бо проходив у певній ізольованості від 
загальноукраїнських процесів на тлі досить низького освітнього рівня 
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на се лення. З одного боку, культурна окремість руського населення в Угор-
сь  ко му королівстві була зумовлена особливостями церковного обряду, а 
з іншого – Карпатами, природною перепоною з близьким культурним 
се ре довищем Галичини. Разом із тим географічна віддаленість від голов-
них культурних центрів зумовила як економічне відставання краю, так і 
запізнення процесів самоусвідомлення. І хоча ідеї Просвітництва та деякі 
прояви романтизму серед руського духовенства на території Угорського 
королівства стали помітними ще наприкінці XVIII ст., особливо зав-
дя ки діяльності єпископа Андрія Бачинського, млявість подальшого 
еко номічного розвитку та освітніх процесів зумовили незавершеність 
фор мування національної самоідентифікації як селянського загалу, так і 
освіченої частини населення. 

Тільки у 1920 – 1930-х роках процеси історичного самоусвідомлення 
стали набувати виразного характеру, чому значною мірою сприяли від-
кри ті у селах читальні. Кульмінацією цього стало проголошення власної 
державності у 1939 р. Тими ж історичними особливостями розвитку 
краю можемо пояснити і значне запізнення ідей романтизму в мистецтві 
Закарпаття. В образній системі останнього особливо часто помічаємо 
піє тет до національної історії, що часто проявлялося в її ідеалізації, 
ство ренні світу образів, який відображав найкращі і найвиразніші ри си 
народу. Творчість визначного закарпатського художника Йосипа Бок шая 
дає можливість простежити, як у композиціях ідеї національного са мо-
ус відомлення населення тісно переплелися з церковною культурою. І це 
не випадково, адже церква греко-руського обряду в історії формування 
української культури на Закарпатті відігравала домінуючу роль. У се-
ре довищі плавного мовного перетікання українських мовних діалектів, 
на приклад, у словацькі, головну роль для самоідентифікації населення 
ві дігравала саме церква грецького обряду. 

Для культури нашого краю особливе значення має феномен за піз-
нілого національного романтизму, який органічно вплітається у яви ще 
неоромантизму в мистецтві Центральної Європи. Це явище най кра ще 
представлено у творчості Йосипа Бокшая, неоромантизм якого добре 
узгоджується з тенденціями у закарпатській літературі, де цей твор чий 
напрям романтизму проявився із значним запізненням, аж на по чат-
ку ХХ ст.658. З цієї причини живопис цього майстра 1920 – 1940-х рр. 
ще потребує ретельного дослідження, особливо це стосується церковного 
малярства. Адже у цій галузі творчості Й. Бокшая, як можемо зауважити, 
про явилися як тенденції, притаманні попереднім єпархіальним ху дож-
никам, так і новаторські ідеї. Професійне церковне малярство на території 
Мукачівської єпархії мало довгу традицію, яка виразно проявилася у твор-
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чос ті визначних закарпатських монументалістів Фердинанда Видри (1815 – 
1879), Ігнатія Рошковича (1854 – 1915) та Юлія Віраґа (1880 – 1949)659. 
Значною мірою саме ці визначні художники вплинули на те, що у твор-
чос ті Йосипа Бокшая проявлялися ознаки барокової ілюзорності та 
емо цій нос ті. Цьому також сприяло захоплення молодого митця мо ну-
мен таль ним живописом визначного італійського майстра Джовані Ба тіста 
Тьєполо660 [4, 25]. Про впливи цього художника свідчить і велична ком-
по зиція в Ужгородському кафедральному соборі «Віднайдення Чесного 
Животворящого Хреста» (1939). 

Певно, що традиція барокового живопису не могла не позначитися 
на творчості майстра, який з дитинства був пов’язаний з церквою, об-
раз ний світ якої на Закарпатті у цьому часі був наповнений емоційними 
бароковими та дещо строгішими образами академічного та романтичного 
малярства. Така традиція церковного живопису може пояснити його 
захоплення естетикою бароко, однак, поряд з увагою до барокового ма-
ляр ства, у творчості Й. Бокшая зауважуємо також пошуки нової мис-
тець кої мови, яка була органічно пов’язана зі зростанням уваги інте лі-
ген ції краю до історичних, культурних та церковних витоків народу на 
південних схилах Карпат. Тому в творчості митця поряд із радісною, 
по-бароковому піднесеною поліхромією у церковному малярстві помічаємо 
неовізантійський декоративізм, на що дослідниками зверталося значно 
менше уваги. Ці візантизуючі мотиви у церковних творах набували 
ознак монументальності та символізму, чому також сприяла естетика 
та принципи образної мови сецесії. Отже, якщо бароко було відоме ху-
дожнику з дитинства через розписи у закарпатських церквах, то поява 
візантизуючих мотивів у композиціях Й. Бокшая залишається не до кінця 
з’ясованим явищем. Неовізантійські мотиви ми уже зауважували, зокрема 
при створенні греко-католицької церкви у м. Дебрецен. Це дозволяє 
говорити, що нові пошуки закарпатського майстра стали органічними 
для тогочасних мистецьких тенденцій.

Присутність нових для тогочасного Закарпаття мотивів у творчості 
митця зауважуємо вже у другій половині 1920-х років. Це наводить на 
думку, що східна декоративність стала відомою молодому художнику ще 
під час навчання у Королівському інституті в Будапешті, адже в цю пору 
в Австро-Угорській імперії були живими ідеї сецесії. Проте на сьогодні 
досить важко говорити про вплив австрійського сецесіону на ранній етап 
творчості митця, бо перші кроки художника до сьогодні залишаються 
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недостатньо вивченими. Разом з тим, аналізуючи подальші його твори, 
можемо зауважити присутність декоративності кольору, символізму та 
спроби індивідуальної інтерпретації мистецьких досягнень минулого.

Пояснити тільки зовнішніми впливами глибоку людяність образів, 
а також помітну містичність і алегоричність, притаманну творам 
Йосипа Бокшая, неможливо, її також потрібно шукати й у родинному 
християнському вихованні. Про його глибокі духовні підвалини свідчить 
і те, що молодий чоловік бажав не стільки стверджувати себе на 
мистецькому парнасі, як служити людям, ставши вчителем малювання. 
Але, помітивши талант хлопця, уже відомий в Угорському королівстві 
церковний живописець Ігнатій Рошкович порадив йому звернути свою 
увагу на монументальне мистецтво. Важко сказати, чи не це у подальшому 
визначило долю Йосипа Бокшая. 

Закінчивши навчання у Будапешті через початок Першої світової 
війни, у 1914 році Йосип Бокшай стає вояком Австро-Угорської армії. 
На Східному фронті 25 березня 1915 р. у районі с. Турки (Львівська обл.) 
він потрапляє до російського полону. І хоча початково його знайомство 
зі Сходом, чи то пак Росією, було позначено помітним культурним 
контрастом, адже він був інтернований до Туркестану, та через півтора 
року, коли його перевели на територію сучасної України, художник 
відкриває для себе на диво близький світ. Зі спогадів художника відомо, 
що саме тут він зустрівся з добре знайомою церковною традицією та мовою 
населення, що дозволило йому зробити певні висновки щодо власних 
культурно-духовних витоків. Згадуючи це відкриття, художник говорив, 
що тут, в Україні, він бачив ті ж свята, що і вдома, господарі говорили 
майже тією ж мовою, якою говорять ґазди на Закарпатті. 

В Україні він перебував, як твердить І. Небесник, у помісті 
Н. Гра бов ського с. Куцеволька тогочасної Катеринославської губернії661. 
Про аналізувавши інформацію, зазначене село найвірогідніше можемо 
спів  віднести з тогочасним волосним центром Куцеволовка (су час на 
Кіровоградська обл.), а у тому часі Верхньодніпровський повіт Ка тери -
но славської губернії662. Насмілимося сказати, що цей час справив на 
художника помітний вплив, адже поміщик виявився надзвичайно при-
хиль ним до полоненого, надавши йому в розпорядження власну бібліотеку 
та сприяючи роботі з живописом, а також навчанню дітей мистецтву. Цей 
період у творчості Й. Бокшая потребує ще свого дос лід жен ня, але сьогодні 
можемо припустити, що він стимулював розвиток самоусвідомлення та 
вплинув на його художньо-естетичні орієнтири. І ці нові ознаки великою 



351

мірою визначили розвиток церковного мистецтва на Закарпатті у першій 
половині ХХ ст.

Дивлячись на подальше життя і мистецтво художника, сміємо 
твер дити, що на схід від Карпат він зумів відкрити «рідний світ». Після 
по вернення у батьківський край Йосип Бокшай став одним з активних 
дія чів «Руської ради». Він займав активну позицію у культурницькій 
ді яль ності, зокрема був учасником створення товариства «Просвіта» на 
За карпатті, установчі збори якого відбулися 29 квітня 1920 р. у великій 
за лі Ужанського жупанату. 

Не викликає сумніву, що в тогочасній Україні Йосип Бокшай мав 
змо гу познайомитися з романтичними народовецькими ідеями української 
інтелігенції, що не могло не вплинути на свідомість майстра. Допускати 
та ке твердження дозволяє не тільки активна суспільна позиція, але і 
творчість митця, у композиціях якого знайшла своє відображення ідеа-
лі зація образу народу. Це особливо помітно у творах, витриманих в дусі 
нео романтизму з підкресленням народовецької ідеалізації, серед яких 
можемо назвати «Нагірну проповідь», написану в 1926 р. (відома також як 
«Христос серед народу»), чи, наприклад, «Дівчата на полонині» 1937 р.663, 
де помічаємо ознаки елегійності та ідеалізації всього, що пов’язане з 
рідним краєм. 

Вірогідно, цим романтизмом та пошуком витоків культури ук ра-
їнського населення у Карпатах можна пояснити несподівану для то го-
час ного Закарпаття підкреслену увагу до візантійської традиції. Сказати, 
що це стало наслідком зацікавлення художника іконописною традицією, 
яка на Закарпатті втратила своє значення уже наприкінці XVIII ст., було 
б перебільшенням, адже у 1930-х роках тільки розпочинається вивчення 
цього явища, наприклад у працях В. Саханєва, що були опубліковані 
у 1932 р.664. А захоплення візантизуючими мотивами у Йосипа Бокшая 
зауважуємо вже в одній з перших серйозних монументальних праць – 
розписах єпископської каплиці в Ужгороді, робота над якою розпочалася 
у 1927 р., і далі залишається актуальним при виконанні іконостаса у 
м. Ми хай лівці (Словаччина), с. Доробратово Іршавського р-ну, в компози-
ціях «Свя ті Землі Руської» та «Вчителі Східної Вселенської Церкви», 
«Вчителі Православної Церкви» для кап лиці семінарії в Ужгороді.

Тож захоплення закарпатського митця візантійськими мотивами 
змушує шукати джерела такої інспірації. На нашу думку, таким чинником 
могло стати мистецтво, породжене співпрацею визначного київського 
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дослідника візантійського мистецтва Адріана Прахова та молодих 
художників Михайла Врубеля та Віктора Васнєцова, що проявилося у 
створенні новаторських на ту пору композицій у Кирилівській церкві, а 
згодом – у Володимирському соборі Києва. Це романтичне захоплення 
відкриттями візантійського мистецтва у Києві та вивчення культурних 
пам’яток Греції, Грузії, Венеції повертало у сакральне мистецтво де ко ра-
ти візм та символізм кольору й орнаментики, містичність золотого тла, 
при цьому залишаючи емоційність і глибоку одухотвореність образів. 
Нові художні форми поступово починають ширитися у Києві, наприклад 
Трапезній церкві Києво-Печерської лаври. Спроби знайти модерне життя 
для старої візантійської традиції дали унікальний результат і помітно 
актуалізували давньокиївську традицію і культуру. Тож художні процеси, 
що розпочалися в Києві упродовж 1880-х років, залишалися актуальними 
як в Україні, так і в усій Російській імперії на початках ХХ ст. І хоча піс-
ля 1917 року будь-яке церковне мистецтво на цих теренах втратило своє 
значення, досягнення визначних живописців не могли просто зник нути. 
Візантійська культура захопила значно ширше коло художників, по-
родивши різноманітні формальні імпровізації у цьому напрямі. Прикладом 
цього є творчість багатьох українських художників, зокрема Ми хайла 
Бойчука, Петра Холодного, Модеста Сосенка, а також художників пізніших 
за часом, які могли продовжувати розвивати ці ідеї тільки за кордоном, 
а саме Святослав Гординський чи Ювеналій Мокрицький.

Проте при розгляді цього явища у загальноукраїнському контексті 
до уваги не бралося Закарпаття, тогочасна Підкарпатська Русь, яка не за-
зна ла таких войовничих ударів по церковній традиції, а отже, церковне 
мистецтво тут не втрачало своєї актуальності до середини ХХ ст. Як уже 
було зауважено, наприкінці ХІХ ст. у церковному мистецтві спостерігаємо 
поверхневі, міщанські переспіви бароко, які вимагали нововведень, що 
давали б відповіді на нові естетичні потреби часу. Красива картинка, 
ви ко на на серійними виробниками, наприклад «Рийті і Бенедек», уже 
не могла відповідати вимогам часу щодо емоційності індивідуального 
почерку майстра. Тому можемо твердити, що саме у творчості Йосипа 
Бокшая знайшли своє відображення нові мистецькі принципи, які, 
зберігаючи кольоровість та емоційність, набули додаткового символізму 
та історичної реальності. На Закарпатті початку ХХ ст. це стало новим 
словом у церковному мистецтві. 

Одним з його найбільш ранніх творів на релігійну тематику вва-
жа ється ескіз композиції «Новозавітна Трійця», що датується 1920 рр. 
(За карпатський обласний краєзнавчий музей; відділ історії релігії). Серед 
перших монументальних творів художника можемо вважати розписи у 
хра мі Найсвятішого серця Ісусового (1876) монастиря ЧСВВ в Ужгороді. 
Будівлю, яка належала грецькій громаді, було викуплено 22 вересня 1900 р. 
греко-католицькою церквою, а з 1912 р. вона стала монастирським храмом, 
поряд з яким, завдяки старанням єпископа Юлія Фірцака, було зведено 



353

василіанський монастир та колегіум. Десь після 1923 р. на склепінні 
храму Йосип Бокшай виконав композицію «Василій Великий – засновник 
чернецтва»665. Щось певне сказати про цей живопис дуже важко, бо до 
на шо го часу він не зберігся. Тільки наступний за часом твір може пролити 
дея ке світло і на принципи стінопису в церкві василіанського монастиря. 

У 1927 р. на запрошення єпископа Петра Гебея (1924 – 1931) ху-
дож ник розпочав роботу в каплиці єпископської резиденції. Готуючись 
до відповідальної справи, він активно працював над ескізами. Серед 
та ких можемо згадати, наприклад, замальовок, що знаходиться у За-
кар патському обласному художньому музеї ім. Йосипа Бокшая, який 
чо мусь атрибутований під 1929 р.666. Це ескіз трапецієподібної форми 
«Свя тий Йоан Златоустий на літургії» (Іл. 5.161); композиція стала 
основою для створення стінопису в єпископській каплиці «Апофеоз 
літургії св. Йоана Златоустого». Поряд з нею художником було створено 
ескіз до розпису «Св. Миколай Мирлікійський роздає дари» (Т. 14.1). 
Пошук композицій для стінопису відбувався досить активно і не тільки 
в межах формальних виражальних принципів, а й у плані ідейної 
концепції. На це вказує порівняння ескізів «Помноження Христом 
хлібів» (Іл. 5.163) та «Св. Миколай Мирлікійський роздає дари» (Іл. 5.164), 
які демонструють композиційну та ідейну близькість. Навіть на чер ки 
орнаменту у верхніх кутах композиції схожі поміж собою. У силу не-
відомих нам причин художник відмовляється від сюжету помноження 
хлібів Христом, дійство якого мало розгортатися на тлі закарпатського 
краєвиду, і розпочав працювати над темою роздачі хлібів єпископом 
Миколаєм у Мирі Лікійській. Про те, що ці ескізи готувалися для розписів 
у каплиці, свідчать обидві композиції, на яких помічаємо в однакових 
одягах колінопреклонену фігуру на передньому плані, жіночу постать з 
піднятими руками, чоловіка, що схилив голову, та жіночу постать, яка 
тримає посудину з хлібами.

Зважаючи на ідею, яку переслідував художник, можемо припустити 
причини зміни композиції. Загалом у композиції «Апофеоз літургії св. 
Йоа на Златоустого» у самій назві бачимо ідею обожнення події. Таке став-
лення до літургії у художника є не одиничним явищем, воно про яв ля єть-
ся у багатьох творах. Таємничість, яка проявляється у цих ком по зи ціях, 
зумовлена вірою художника, який сприймає літургію саме як уприсутнення 
Христа у Церкві. Друга композиція повинна була від об разити присутність 
Христа у повсякденному житті через вчинки ми ло сердя. Саме у композиції 
«Помноження хлібів» художник прагнув від творити подію, яка показала 
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багатьом свідкам, що перед ними по да тель життя, стимулювавши багатьох 
просити його стати їх царем. Най ві рогідніше, що художник відмовляється 
від цієї ідеї на користь іншої, більш зрозумілої на Закарпатті композиції, 
а саме – «Св. Миколай Мирлікійський роздає дари». Адже через образ 
св. Миколая Чудотворця був добре зрозумілим кожній людині прояв 
милосердя у повсякденному житті. Таким чином, художник творить немов 
перегук містичної присутності Христа у Святих Дарах під час літургії та 
у вчинках милосердя, де може проявлятися любов до ближнього, у чому 
розуміємо присутність Христа. Про те, що маємо підстави робити таку 
інтерпретацію зазначених композицій, свідчить зображення у західній 
частині каплиці Христа на тлі двох веж кафедрального собору. Тобто 
йдеться про присутність Христа у своїй Церкві (Іл. 5.166; 5.167).

Ескізи для розпису витримані в легкій живописній манері, де 
відзначаємо належну увагу до попередньої традиції церковного мистецтва 
на Закарпатті. Підкреслена увага до ілюзорності та просторовості, 
притаманна бароковій манері, активно використовувалася принаймні з 
кінця ХVІII ст. у розписах храмів. Важливо відзначити, що саме таким 
мистецтвом захоплюється переважна більшість населення у краї аж до 
сьогодні. Емоційність, динамізм та чуттєвість барокового живопису стали 
надзвичайно близькими для населення. Тож, беручись до монументальної 
композиції у каплиці єпископської резиденції в Ужгороді, художник був 
змушений зважати на смаки населення та кліру. Особливо ефектними 
стали медальйони із зображенням чотирьох різних за стилем будівництва 
церков з чотирьох регіонів Закарпаття. Це дає підстави говорити, що 
зображеннями церков художник хотів передати єдність у різноманітності 
тогочасної Мукачівської єпархії. Північно-західна частина краю пред став-
ле на церквою бойківського типу із с. Ужок (Великоберезнянський р-н) 
(Іл. 5.168), південно-західна – церквою лемківського типу із с. Плоского 
(Свалявсь кий р-н) (Іл. 5.169), північно-східна – церквою гуцульського типу 
з с. Ясіня (Рахівський р-н), а південно-східна – марамороською готичною 
церквою з с. Стеблівка (Хустський р-н). Усі чотири композиції виконано 
на основі попередніх, створених на пленерах, ескізів (Іл. 5.170; 5.171). 

Святе Письмо для Бокшая, як і для митців Ренесансу, було тією пер-
шоосновою, звідки він черпав натхнення і тематику для робіт (Іл. 5.172). 
У Біб лії художник шукав відповіді на питання, які хвилювали його та 
сус піль ство, що наповнювало його полотна повчальним змістом. До таких 
тво рів можемо зараховувати композицію-триптих, що складається з тем: 
«Прит ча про митаря та фарисея», «Передача ключів св. Петрові», «Притча 
про блудного сина». Використання орнаментики та одна тема, спів звучна 
з композицією у єпископській каплиці, дозволяють говорити, що ху-
дожник ви ко ну вав зазначений твір десь у тому ж часі, що і розписи 1927 р. 
у єпис коп ській каплиці. Як у зазначеному творі, так і при виконанні роз-
пи сів у єпископській каплиці художник намагається поєднати ілюзорні 
жан ро ві композиції з декоративними медальйонами та орнаментикою. 
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В орнаменті зауважуємо спроби створити плетиво рослинних моти вів на 
зразок візантійських. Художник широко використовує зо ло те тло, на яке 
лягають хмари, що співзвучне, наприклад, із зоб ра жен ням Богородиці 
в апсиді собору св. Володимира у Києві. За значе ний твір було створено 
для каплиці учительської семінарії, для неї ж було виконано ескізи «Святі 
Землі Руської» та «Вчителі Східної Вселенської Церкви», які датовано 
1935 р. (Т. 14.3). Для тієї ж каплиці було виконано широко відому річ 
«Христос серед ді тей», яка призначалася як напрестольний образ. Твір, 
як і попередні ес кі зи, датовано 1935 р. А це, у свою чергу, дозволяє нам 
висловити при пу щен ня, що каплиця учительської семінарії була розписана 
не у 1920-х рр.667, а десь піс ля того, як було виконано ескізи для каплиці 
1935 р.

Особливо цінними є зазначені вище два ескізи, які у поєднанні з 
вівтарним образом «Христос серед дітей» мають також значну виховну 
функцію. Бокшай чудово розумів значення унаочнень, бо саме наприкінці 
1920-х рр. він виконав таблиці-унаочнення з життя Підкарпатської Русі для 
шкіл Чехословацької республіки668. Тому виконання композиції «Христос 
серед дітей» актуалізувало для студентів учительської семінарії значення і 
роль учителя, а витоки тих чеснот, яким треба вчити, розкривалися че рез 
зображення «Святі Землі Руської» та «Вчителі Східної Вселенської Церкви», 
що ставило семінаристів у контекст національної та світової церковної 
культури. Це дає підстави говорити про велике значення конфесійного 
чинника і надалі у середовищі українського населення краю.

Виконання останніх двох названих ескізів дає підстави припустити, 
що, перебуваючи на території України, художник мав змогу безпосередньо 
чи опосередковано познайомитися з досягненнями церковного мистецтва 
Києва. У цьому пересвідчуємося, порівнявши естетику та принципи 
фор мо тво рення в композиціях Трапезної церкви Києво-Печерської 
лав ри, наприклад, з твором Бокшая «Святі Землі Руської», зокрема 
зоб ра жень святих у трапезній та образів свв. Антонія і Фео  до сія Пе-
чер ських на полотні Й. Бокшая. А поява зображення Софії Ки їв ської 
чи храму, що нагадує давньоруські багатокупольні церкви, на зад ньо му 
плані ком по зиції «Святі Землі Руської»669 вказує на велику увагу ху-
дож ника до української історії та духовної традиції. Свідченням цього 
є зображення св. князя Володимира та св. княгині Ольги, свв. Бо риса 
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і Гліба, свв. Антонія і Феодосія Печерських та св. Йосафата. І як що 
св. Йо са фат на Закарпатті був популярним і шанованим святим, як, до 
речі, й свв. Антоній та Феодосій Печерські, то свв. Борис і Гліб були 
майже не відомі широкому загалу. На бокшаївській композиції св. Йосафат 
не мов показує глядачеві на витоки його віри, на князів-засновників 
християнської держави та монахів-засновників чернечого життя. Це дає 
нам певні підстави вважати композицію програмним твором художника.

Виконання полотен «Вчителі Східної Вселенської Церкви» та «Свя ті 
Землі Руської» – до речі, обидва підписано автором кирилицею (зараз 
знаходяться у Закарпатському художньому музеї)670 – припадає на 
1934–1935 рр. Витримана декоративність та позолота тла свідчать про 
намагання автора слідувати традиціям іконопису. Композиція «Вчителі 
Східної Вселенської Церкви» представляє, виходячи з атрибутики, зоб-
раження трьох святителів: св. Василія Великого (Кесарійського), по ряд з 
ним св. Григорій Богослов (Назіанзин), св. Йоан Златоустий зоб ра же ний 
на колінах у червоному філоні з відкритою книгою, а поряд зі св. Гри -
горієм Богословом бачимо Григорія Нисського. Праворуч дві фігури 
легко ідентифікуються, бо тут маємо зображення єпископа з книгою 
і монаха з хрестом у руках. Очевидно, що це характерна іконографія 
свв. Кирила і Мефодія. Залишається тільки фігура єпископа, який три-
має у руках Ужоцьку церкву. Якщо припустити, що бойківська три-
верха церква тут зображена як символ Трійці, тоді можна б було вва-
жа ти фігуру колінопреклоненого єпископа зображенням св. Афанасія 
Олександрійського, який відстоював догмат Св. Трійці і божественну 
природу Христа. Однак пізніше в Ужгородському кафедральному соборі 
Й. Бокшай цього святого виконав у чорних монаших одягах, а от одного 
з останніх отців церкви – св. Івана Дамаскина – зобразив сивобородим 
старцем у єпископських одягах, який досить схожий на святого з Ужоць-
кою церквою у руках. Проте, зважаючи на традиційну іконографію св. 
Афа насія та символіку храму як Св. Трійці, було б логічніше пов’язувати 
це зображення саме з Афанасієм Олександрійським. 

Важливо відзначити, що робота над цими творами збігається з ча  сом, 
коли художник працював над іконостасом для храму Св. Духа (1933 – 
1934)671 монастиря ордену редемптористів у місті Михайлівці (Сло вач чина). 
Проект храму та дзвіниці для цього монастиря розробляв ви  знач ний 
український архітектор Володимир Січинський (1894 – 1962). Це хрестово-
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купольний п’ятиверхий храм, що своїми формами нагадує цер ковні 
споруди давньокиївської традиції (Іл. 5.173). Є можливим припустити 
зустрічі Йосипа Бокшая з Володимиром Січинським. Ймовірно, саме 
цим можемо пояснити інтерес Бокшая до української культури у цьому 
часі, адже В. Січинський упродовж часу будівництва мав перебувати у 
Ми хайлівцях, де архітектор був змушений вести авторський нагляд за 
процесом і якістю роботи. А це, у свою чергу, дозволяє нам припустити, 
що художник, який виконував намісні образи для цього ж храму, не міг 
не зустрітися з архітектором. Такі зустрічі могли відбуватися і пізніше, бо 
архітектор ще довгий час працював тут над проектом дерев’яної церкви 
у Нижньому Комарнику (споруджена 1937 р.) і, вірогідно, мешкав десь 
на території сучасної Східної Словаччини. Тому зустріч двох митців є 
досить вірогідною, а порозуміння між ними могло бути досить легким, бо 
обидва походили із священичих родин. У творчості обох митців можемо 
зауважити багато спільних рис, які формувалися особливою увагою до 
історії Київської Русі. Видається дуже цікавим факт, що куполи на храмі, 
зображеному на композиції «Святі Землі Руської», надзвичайно схожі на 
куполи, які спорудив Володимир Січинський у Михайлівцях (Іл. 5.4.16).

Можливо, саме цими контактами можна пояснити такий інтерес 
ху дожника до творення цілої низки образів, які поєднували зразки ма-
те ріальної культури краю з загальноукраїнськими мотивами, наприклад 
церк ва з Ужка на руках у святого, а на тлі – образ Софії Київської. Мо-
же мо припустити, що не тільки живописні композиції намісного ряду, 
але і проект іконостаса сюди виконувався саме Й. Бокшаєм. Іконостас 
у монастирі редемптористів у Михайлівцях встановили в 1935 р. (Іл. 5.174). 
Ос кіль ки орден був латинського обряду, то перший настоятель монастиря 
ре демп тористів грецького обряду Ян Закопала запропонував ідею низького 
іконостаса з відкритим престолом над царськими вратами (Іл. 5.175; 
5.176; 5.177; 5.178). Згодом схожий іконостас за проектом художника було 
встановлено в с. Доробратово (Іршавський р-н) у храмі Миколи Чу до-
творця, про який мова буде йти нижче. Тому можемо припустити, що 
проект іконостаса належить також Й. Бокшаю, а ідея низького іко но ста са 
могла з’явитися у нього після ро сійсь кого полону. Маємо підстави твер-
дити, що художник міг бачити храм Софії Київської та її іконостас, що 
на ту пору складався тільки з намісного ярусу, а також на таке вирішення 
міг вплинути іконостас у соборі св. Володимира у Києві.

Як і В. Січинський, Й. Бокшай у цьому часі багато працював на 
територіях теперішньої Східної Словаччини, про що свідчать збережені 
твори, зокрема у 1929 р. він виконав розписи у церкві Покрови Пр. Бо-
го родиці у селі Новий Руськов біля Требішова (Словаччина). Ці розписи 
є одними з найвеличніших, а композиції у храмі характеризуються до три-
ман ням тих же декоративних принципів, якими відрізняються розписи 
в єпископській каплиці в Ужгороді. Тут художник зберігає принципи 
поєднання активного кольору, вишуканого рисунка з площинним декором 
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та позолоченим тлом (Іл. 5.179; 5.180). У вівтарній частині головною 
композицією стала «Но возавітна Трійця», яка вписана у центральний 
сегмент склепіння ап сиди. Нижче «Трійці», у півциркульній арці, ху дож-
ник виконав зоб ра ження Серця Ісусового. Це зображення дуже цікаве, 
бо перекриває зоб раження Землі, над якою зображено сидячих на хмарах 
Бога Отця, Бо га Сина і Духа Святого у вигляді голуба (Іл. 5.185).

Зображення Серця Ісусового у творчості художника зустрічається 
дуже часто, даючи підстави вважати, що художник з великою повагою 
ста вився до вшанування страждань Христових. Цей образ набув великої 
по пу лярності після посвяти Папою Левом ХІІІ 9 червня 1899 р. світу Серцю 
Ісусовому672. Тому і розміщено образ Христа, який вказує на своє серце на 
тлі цілої планети. У двох бічних сегментах художник зобразив чотирьох 
ангелів, що приклонили голову перед величчю Творця. По дві сторони 
від цієї композиції художник зобразив у чотирьох півциркульних арках 
чотирьох євангелістів, що також є дуже цікавим, бо на Закарпатті таке 
зображення вперше зустрічаємо саме в Ужгородському кафедральному 
соборі.

Головний напрестольний образ «Покрова Пр. Богородиці» виконано 
у характерній для Й. Бокшая м’якій манері (Іл. 5.186). Угорі в хмарах 
зображено Богородицю, яка тримає омофор, а поряд з нею чотири ангели. 
Нижче ви конано зображення п’яти фігур: по центру Роман Сладкопівець, 
що тримає книгу з написом «ПРЕЧТАЯ БЦЄ НЕ ЗАБУДИ НАСЪ ТВОИХЪ 
РАБОВЪ НО ЗА НЫ МЛИС  ВѢРОЮ ПОЮЩЫ  Т », по боках від нього 
імператор й імператриця з ореолами, що може вказувати на зображення 
св. імператора Лева VI Мудрого та його першої дружини св. імператриці 
Феофано (як вважає Православна церква), а по краях св. Андрій Юродивий 
та єпископ з німбом. Це зображення досить складно ідентифікувати, бо у 
часі імператора Лева VI Мудрого (886 – 912) патріархами були Стефан I 
(886 – 893), Антоній II Кавлеас (893 – 901), Миколай I Містик (901 – 907), 
Єв фимій I (907 – 912)673, які не були зараховані до лику святих.  

Виконання напрестольного образа саме у такому вигляді є дуже 
ці  ка  вим, бо за престолом на східній стіні апсиди виконано зображення 
ще од ного варіанта «Покрови», який вміщено у сучасне для художника 
жит тя (Т. 14.2). Ма рія з мафорієм у руках підноситься на хмарах, 
а вни  зу її вшановує сільська пара – косар і дівчина з вервицею у руках. 
Ху дож ник немов творить своєрідний діалог між історичною подією 
у Кон стан тинополі та її актуальністю у сучасності руських селян. Тут же 
в апсиді зображено св. Георгія на коні та сцену Благовіщення. 
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На склепінні нави композиції виконано у наступній послідовності 
«Різдво Господнє», «Хрещення Господнє» (Іл. 5.181) і «Воскресіння 
Господнє» (Іл. 5.182). На стінах храму художник зображає отців східної 
церкви, зокрема св. Василія Великого, св. Йоана Златоустого, св. Григорія 
Богослова. Також виконав зображення свв. рівноапостольних Кирила 
і Мефодія, поряд з якими зобразив пророків Мойсея, Іллю та царя 
Давида. Тут же у наві виконано образ Марії з немовлям, що у даному 
контексті може трактуватися, як втілення мудрості, яку проповідували 
пророки, апостоли та отці церкви. Фігури отців та пророків зображено у 
своєрідних нішах, охоплених декоративними лиштвами. Самі зображення 
монументальні і нагадують скульптурні фігури. 

На місці переходу стін у склепіння оригінально і дуже вдало зоб  ра -
же но композиції Хресної дороги (Іл. 5.183; 5.184), ритм яких пе ре ри ва єть ся 
тільки на хорах композицією «Христос з учнями посеред пше нич но го 
поля». Та ке розташування страсного циклу є дуже цікавим, бо подібне 
явище ми згадували у розписах дерев’яних храмів XVIII ст. Склад но 
сказати, чим користувався художник, створюючи цю композицію, чи 
знанням жи во пису в старих храмах, чи це була його власна новація. Увесь 
простір хра му розбитий на великі кольорові плями, які заповнено де ко-
ративною ор наментикою, нанесеною за допомогою трафарету. На жаль, 
у храмі відбулася дещо агресивна реставрація, що порушило м’я кість 
колориту, притаманного творам Й. Бокшая. Роботи з оновлення хра му 
було за вер ше но 1998 р., коли храм було освячено674. Робота, що ви ко ну-
ва ла ся через два роки після розписів у єпископській каплиці, витримана 
у близькій до неї манері. Тут же художник створив і намісні ікони для 
іко но стаса, який дуже цікавий з огляду на те, що у структурі і декорі ви-
ко рис тано еле менти готичного стилю. Працюючи у храмі, Йосип Бокшай 
потребував до помоги, тому інші зображення виконував брат тогочасного 
пароха К. Ба чинського, а орнаментику допомагав виконувати Ян Кох. 

У квітні 1932 р. на прохання настоятеля Малоберезнянського мо-
нас тиря ЧСВВ о. Полікарпа Булика Йосип Бокшай розпочав роботу над 
розписами монастирської церкви (Іл. 5.187). Стінопис художник виконував 
до сить швидко, бо уже 21 вересня 1932 р. на свято Різдва Пр. Богородиці 
на но во  розмальований храм освятив владика Олександр Стойка675. Беручи 
до ува ги матеріали, знайдені о. Франциском Ониськом у монастирі, можемо 
го ворити, що розписи у храмі було виконано не у 1934 р., як це подає 
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Л. Філіп676, ані в 1933 р. – за працею М. Сирохмана677, а саме 1932 р., що 
досить доб ре вписується у графік роботи художника, бо у 1934 р. він 
працював над іншими досить значними творами.

Збережені фотоматеріали засвідчують, що художник тут виконав 
композицію «Апофеоз св. Василія Великого» (Іл. 5.190), на якій зображено 
святого, оповитого хмарами і оточеного ангелами, а біля нього угорі 
можемо за ува жити зображення колони. Унизу група монахів з книгами, 
що дозволяє вважати їх наступниками патрона монашого чину св. Василія 
Великого. Ниж че над тріумфальною аркою Йосип Бокшай створив 
композицію «Деі сіс» (Іл. 5.188), де виконано зображення Христа з Серцем, 
вшанування якого на той час викликало значні дискусії на Закарпатті. 
По боках від Христа бачимо Марію та св. Івана Хрестителя. У вівтарній 
частині можемо зауважити вправно виконану в трьох візантійських арках 
композицію «Зіслання Св. Духа» (Іл. 5.189). На зображенні Марія сидить 
на троні, а навколо неї апостоли з язиками полум’я, що сходить на них. 
Поряд з образом Св. Духа у вигляді вогняного полум’я художник над 
Марією намалював на композиції ще один символ – це голуб. Намагаючись 
зробити певний перегук між євангельськими подіями, угорі над образом 
Марії Бокшай виконав композицію «Хрещення Господнє», у якій, як 
описує Євангеліє, Святий Дух з’являється в образі голуба. Таким чином, 
художник у композиції спробував поєднати обидва образи Св. Духа, які 
описані в Євангеліях (Іл. 5.191; 5.192). 

 До цього ж періоду належить ще одна значна робота Бокшая – жи-
во пис у церкві святих Кирила і Мефодія в с. Сторожниця, що знаходиться 
по ряд з Ужгородом. Сама церква запроектована архітектором Бейлою 
Фо дором в орієнтальному дусі, де поряд зі спробами використання 
східних мотивів зауважуємо елементи російського будівництва. Сюди 
художник виконує кілька робіт, з яких виділяється вівтарна картина 
«Христос Учи тель з предстоячими свв. Кирилом та Мефодієм» (Іл. 5.193). 
Центр картинного поля займає величний бордовий трон, на якому сидить 
Христос, а по дві сторони від нього – постаті свв. Кирила та Мефодія. 
Обидва зображені в єпископських одягах, хоча Кирило не був єпископом. 
Св. Мефодій у руках тримає дерев’яну церкву з Ужка, архаїчні форми якої 
часто наштовхували митця на включення її у свої живописні композиції. 
Твір художник також підписав кирилицею: Осип Бокшай 1934. У самому 
храмі по обидва боки від іконостаса розташовано ще дві роботи: «Марія 
з дитям» та «Хрещення Господнє». Як і в попередній роботі, художник 
використовує позолоту по при те, що хмари та голуб у небі трактовано 
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реалістично. Названі об рази взя ті в архітектонічні рами, що творять 
декоровані колони з виразним ранньохристиянським орнаментом, який 
також виконувався за ескізами художника. Серед різьбярів, які найчастіше 
створювали роботи за ескізами Бокшая, був Іван Павлишинець.

У 1935 р. Йосипом Бокшаєм було створено запрестольний образ 
«Покрова Пр. Богородиці» для Покровської церкви у с. Чічаровце (Східна 
Словаччина). Композиція переосмислена у порівнянні з твором, виконаним 
у 1929 р. для церкви у с. Новий Руськов. Якщо у попередньому бачимо 
фігури Богородиці і тих, що моляться за спасіння Константинополя, роз-
та шованими фронтально до глядача, що вказує на орієнтацію художника 
на іконографію, то у творі, виконаному для церкви с. Чічаровце, Йосип 
Бок шай створить реалістичний сюжет. Єпископ, який з дияконами стоїть 
перед царськими вратами, зображений спиною до глядача (Іл. 5.196; 5.197). 
На дальньому пла ні зображення імператора та імператриці, і тільки на 
передньому плані ба чимо св. Андрія Юродивого та Романа Сладкопівця. 
Образ Богородиці тво рить власний новий простір неба. На цій композиції 
бачимо не тільки Ма рію, оточену ангелами, але, відповідно до опису самої 
події, присутні зоб раження Івана Хрестителя, Івана Богослова, а також 
на задньому плані тво ру бачимо Мойсея. 

Храм в с. Чічаровце невеликих розмірів, тому в ньому немає іко-
но стаса, основу інтер’єрного убранства творить величний балдахін, ви-
конаний у дусі неовізантійської стилістики з відчутними впливами схід-
них мотивів. З огляду на стилістику, можемо припустити, що вівтар із 
бал дахіном був запроектований також Й. Бокшаєм, а різьблення виконано 
Яношем Петрашевичем, на що вказує збережений напис (Іл. 5.194; 5.195). 
Найважливішим акцентом престолу є дарохранительниця, на дверках якої 
зображено Ісуса Христа з піднятою у благословенні рукою. Зображення 
виконано на золоченому тлі, творить образ Христа Учителя, який мав 
замінити собою зображення на іконостасі.

Досить добре збереглися композиції на склепіннях нави, які розміще-
но у наступному порядку: «Різдво Господнє» (Іл. 5.198) у першому склепінні 
піс ля вівтаря, а у двох наступних у стрілчастих арках по два боки на ви 
ком позиції – «Хрещення Господнє» (Іл. 5.199) та «Благовіщення», «Вос кре-
сін ня Гос под нє» (Іл. 5.201) та «Передача ключів св. ап. Петрові» (Іл. 5.200). 
Таким чином, бачимо, що ху дожник намагається відобразити най важ-
ли ві ші з теологічної точки зору події, які заклали основи Церкви. Тут 
же на склепіннях художник ство рив цікаві розетки, у яких він широко 
ви ко рис тав символи Серця Ісу сового та Серця Марії, що додатково під-
тверд жує індивідуальне особ ливе ставлення художника до вшанування 
Серця Ісусового. 

Поряд з цими настінними композиціями у храмі с. Чічаровце Йосип 
Бок шай виконав також образи бічних престолів. Так, на правому бічному 
вів тарі виконано композицію «Серце Ісусове» (Іл. 5.202), а з протилежного 
боку «Розп’яття Господнє» (Іл. 5.203; 5.204). Цікаво, що коли порівняємо 
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зображення Серця Ісу со вого і композицію Богородиці з апсиди собору 
св. Володимира у Києві, то можемо переконатися у помітній схожості ес-
те тики та формальних за собів. Уся робота у вищеназваному храмі була 
ви ко нана у 1936 р., про що свідчать підписи з датуваннями на творах. 
Са ме у церкві с. Чічаровце зустрінемо нове трактування Воскресіння 
Гос под нього, де тріумфуючий Христос зображений на тлі золотого Хрес-
та з колінопреклоненими ан ге лами по боках. Композиція твору до сить 
несподівана і цікава тим, що у 1887 р. схожий композиційний прин-
цип використав на ескізах як ри сун кових, так і живописних (зок рема 
«Воскресіння Христове») Михайло Врубель678. Ця паралель у прин ципі 
виражальних засобів композиції дає нам додаткові підстави при пус ти ти 
факт ознайомлення Йосипа Бокшая з творчістю художників, які пра цю-
ва ли над стінописом собору св. Во ло димира. У цьому ж храмі вперше 
зуст річаємо зображення Хрещення Господнього, схему якого художник 
у подальшому використовував дуже часто. 

У наступному 1937 році Йосип Бокшай уже працював у новій церкві 
Різдва Пр. Богородиці у с. Матьовце (Східна Словаччина). Ця робота, 
можливо, найскромніша у творчості майстра. У вівтарній частині, 
як і в Новому Руськові, склепіння апсиди поділено на три сегменти. Проте 
у випадку с. Матьовце у центральному сегменті виконано не Св. Трійцю, 
а композицію «Адорація Святих Дарів» (Іл. 5.205). Тут у центральному 
сегменті зоб ра жено ангела, який тримає монстранцію зі святими дарами, 
а по боках від нього колінопреклонені ангели з кадильницями. Ця компо-
зи ція дуже ці кава, бо більше у жодному з храмів, живопис у яких ви  ко-
нував Й. Бок шай, подібної не зустрічаємо.

У храмі с. Матьовце, як і у випадку з церквою у с. Чічаровце, та-
кож немає іконостаса, тому основною окрасою вівтарної частини є на-
престольний образ та декор балдахіна, який має ознаки неоготики. Вів-
тар ний образ виконано не Бокшаєм, хоча в окремих моментах можемо 
за ува жити спільні підходи до рисунка. Композиція зображає Марію на 
хмарах у молитовній позі, а навколо неї ангели з лілеями, тому можемо 
ідентифікувати твір як «Непорочне зачаття Марії», в основі якого лежать 
композиції на цю ж тему, створені у часі бароко. 

Над вівтарем у наві виконано оригінальний образ «Тайна вечеря» 
(Іл. 5.206). Композиція відзначається просторовим моделюванням, 
чому також сприяють три арки, улюблений прийом Бокшая, передній 
край якої стає початковою точкою відліку простору живописного поля. 
На передньому плані зображено Христа, який подає чашу апостолам. 
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Цікаво художник розв’язав образ Юди, що втікає від чаші. Центральну 
частину займає своєрідна куліса з білими полотнищами, які творять 
форму двораменного хреста. По дві сторони від цієї композиції виконано 
зображення «Різдво Господнє» (Іл. 5.207) та «Хрещення Господнє». Дві 
композиції, які виконано західніше, – це «Моління св. Франциска та 
св. Терези перед Марією» (Іл. 5.209) – з одного боку, а з іншого – «Вос-
кре сіння Господнє» (Іл. 5.208). Разом з тим у храмі знаходяться і чудові 
об рази на бічних вівтарях: «Серце Ісусове» та «Св. Йосип Обручник з 
маленьким Христом» (Іл. 5.210; 5.211).

Після роботи у церкві с. Матьовце Йосип Бокшай отримав над зви-
чай но відповідальне замовлення – виконати розписи до Ужгородського 
кафедрального собору. Як свідчать ескізи, художник мав значно масш-
таб ніші плани, які передбачали повну зміну поліхромії у наві храму. На 
ескізі поряд з центральною композицією «Віднайдення Хреста Гос под ньо-
го» у нижній частині склепіння храму мали бути виконані фігури, які у 
молитовній позі звернені до вівтаря. Найвірогідніше, що це мог ли бути 
отці церкви. Роботи розпочалися з виконання центральної ком по зи ції 
«Віднайдення Чесного Хреста» (Іл. 5.212) і за розміром перевершували всі 
по пе ред ні фігуративні композиції майстра. Тільки центральна композиція 
скле піння становила 72 кв. м. До роботи на склепінні художник приступив 
у кінці червня 1938 р. і завершив малювати у другій половині жовтня679. 
Проте ця дата не відповідає підпису на стінописі 1939 р., до речі, цю ж 
дату виконано і на ескізі, який зберігається у фондах Закарпатського 
обласного художнього музею ім. Й. Бокшая. Однак через якісь причини 
первісний задум не було втілено, що, найвірогідніше, можемо пов’язати 
з політичними подіями у краї.

Живопис виконано надзвичайно вправно, з розумінням техніки та 
чудовим відчуттям рисунка і кольору (Т. 15.1). Тут художник прагнув 
наблизитися до визначних монументальних творів, створених на території 
Австрійської імперії у часі бароко. У цьому стінописі виразно проявилися 
намагання Й. Бокшая застосувати у розписах принципи італійського 
пізньобарокового декоративного живопису. Попри намагання творити 
епічний бароковий твір, митець не зраджує своїй техніці письма. Для 
моделювання форми і задання тональності він часто використовував на 
своїх полотнах під ма льо вок капутмортумом, що також можемо зауважити 
на склепінні. Уже на цю форму за допомогою лісирування та ритмічно 
нанесених мазків він моделював фігури. Новий твір було створено поверх 
попереднього живопису, виконаного Фердинандом Видрою у 1858 р.

Найчастіше в композиціях «Воздвиження» у церковному малярстві 
Закарпаття трапляються інтерпретації літургійної редакції цієї теми, 
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а от у творі Йосипа Бокшая з’являється новація – історична редакція. Тут 
зоб ра жений не єпископ, що підняв хрест над головою, а події, пов’язані 
з віднайденням імператрицею св. Геленою Хреста Господнього на Голгофі. 
На композиції відтворено момент, коли хвора дівчина торкається Хреста 
Господнього і отримує зцілення. Змістовим акцентом бачимо зображення 
єпископа, якого, у відповідності з церковним переказом, можемо вважати 
святителем Макарієм, єпископом Єрусалимським680. По ряд з єпископом 
у червоному одязі, короні і з німбом бачимо зображення сидячої 
жінки. Її можемо ідентифікувати (за намальованими атрибутами) як 
імператрицю Гелену, матір імператора Костянтина. За ними зображена 
процесія з двома хрестами та знаменами. Нижче цієї групи бачимо ан-
ге лів, які тримають знаки страждань Христових – терновий вінок та 
таб личку з написом «ІНЦІ». Також один з ангелів тримає у руках щит 
із зображенням герба владики Олександра Стойки. Угорі два ангели 
три ма ють у руках пальмову гілку – символ миру. Цікавим фактом є те, 
що у «Душпастирі» говориться про завершення робіт 1938 р., а от ескіз, 
який знаходиться у фондах Закарпатського обласного художнього музею 
ім. Й. Бокшая, датований 1939 р.681 Це є досить дивним, що ескіз виконано 
після створення твору, тому слід датувати твір 1939 р. Окрім цієї значної 
ком по зиції художник виконав на стовпах зображення шести отців церкви.

Серед творів, які художник створив для Хрестовоздвиженського 
со бору, слід також згадати вівтарний образ Богородиці з дитиною і пред-
стоячим юнаком-школярем. Композицію встановлено у старий вівтар, з 
якого забрано попередній твір (Іл. 5.213). Марію зображено на троні в 
оточенні троянд, вона тримає на руках маленького Христа, а бі ля них 
хлопчик у білій сорочці у молитовній позі. Угорі над цією ком по зицією 
виконано зображення «Благовіщення» (Іл. 5.214-А). Останнє зображення 
ха рактеризується використанням позолоти для тла. До 1945 р. саме у 
цій каплиці традиційно відбувалась ранішня літургія для студентів, що 
і спонукало створити для престолу зображення з таким оригінальним 
сю жетом. 

Для розуміння значення творчості цього майстра важливо сказати, 
що у нього черпали натхнення багато інших митців, зокрема Стефан 
Тарновський, який виконав у церкві Преображення Господнього с. Са сово 
Виноградівського р-ну 1938 р. живопис до святилища. Живописні ро бо ти 
виконувалися за ескізами Йосипа Бокшая, а іконостас виготовив різь бяр 
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І. Павлишинець682, який також нерідко втілював проекти славного митця, 
про що свідчить виконання різьблення у неовізантійському дусі бічного 
прес то лу св. Терези в Ужгородському кафедральному соборі. У 1940-х р. 
Йо сип Бокшай виконав вівтарний образ св. Терези Лізьєнської (Іл. 5.214), 
а через два роки за його ескізом 1942 р. для захристії Ужгородського 
собору в 1943 р. майстром з Будапешта Палком виконано унікальний 
вітраж «Руські паломники» (Іл. 5.215). За основу цього твору для Йосипа 
Бокшая мали послужити прощі до монастиря св. арх. Михаїла у Марія-
Повчі, які мали велике значення для українського населення Закарпаття 
упродовж двох століть і які після 1939 р. відновилися через приєднання 
Підкарпатської Русі до Угорського королівства (Іл. 5.216; 5.217). 

Підставою говорити, що поштовхом для створення композиції стало 
па лом ництво до Марія-Повчі, є той факт, що уже у 1943 р. Бокшай 
ви ко ну вав розписи в церкві монастиря у Марія-Повчі. Серед творів, 
ви ко на них тут художником, можемо згадати «Прославлення Марії» 
(Т. 15.2), «Апофеоз св. Василія Великого» (Іл. 5.218) та «Св. Василій 
Великий служить літургію» (Іл. 5.219). Інша композиція при свячена 
св. арх. Михаїлу, покровителю монастиря (Іл. 5.220). Сцена «Зцілення 
Лас ло Чірґи» була виконана у бічній апсиді (крилосі) храму683. В останній 
композиції – дві групи людей, об’єднані фігурою Ласло, що піднімається 
з ліжка. Праворуч василіанин показує рукою на образ Маріяповчанської 
Богородиці. Ці розписи закарпатський дослідник Олена Чернега-Балла 
вважала останніми з серії релігійних творів художника. Разом з тим ба-
чи мо, що у часі Другої світової війни художник досить активно працював 
для церкви, про що свідчить низка згаданих творів.

Творчість художника у церковному мистецтві після 1943 р. по-
тре бує дослідження, однак уже сьогодні можемо твердити, що вона 
не припинялася аж до часу ліквідації греко-католицької церкви на 
За карпатті. Про це дозволяють говорити дослідження, проведені у 
с. До  ро братово Іршавського р-ну. На сьогодні можемо стверджувати, 
що останньою значною роботою для церкви став живопис іконостаса 
церкви св. Миколая Чудотворця. Іконостас та балдахін над престолом 
загалом на гадує композицію у монастирському храмі Михайлівців і був 
виконаний різь бя рем Іваном Павлишинцем за проектом Бокшая (Іл. 5.221; 
5.222). Іконостас належить до рідкісних на Закарпатті низьких зразків, 
які з’явилися у середині 1930-х років. Він складається з намісного та 
апостольського ярусів. Над дия конськими вратами виконано композиції 
«Зіслання Святого Духа на апос толів» (Іл. 5.230) та «Різдво Господнє» 
(Іл. 5.299). Вівтарна частина повністю відкрита, а стов пи балдахіна разом 
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із фланкуючими опорами царських врат творять вишуканий, архітектурно 
підкреслений простір. У глибині цього простору відкривається головна 
композиція – «Розп’яття Господнє» (Іл. 5.223). Іконостас, за твердженням 
очевидців, завершено у 1948 році, що робить його особ ли во цінним, 
адже це, вірогідно, останній іконостас, створений для гре ко-католицької 
церкви на Закарпатті. Необхідно зауважити, що при обстеженні іконостаса 
виявився цілий ряд речей, зроблених поспіхом та недороблених. Ікони 
апостолів виконані на фанері й, найвірогідніше, вста новлювалися без 
нагляду художника, бо нерозрізаними прибиті з тиль ного боку до 
іконостаса. Намісні образи укріплено цвяхами в отворах без підрамників, 
зображення апостола Павла, яке мало зайняти місце на амвоні, залишилося 
незавершеним.

Різьблення іконостаса, як і сама форма, виконані в псевдовізантійському 
дусі. Його принаймні кілька разів пофарбовано, а позолоту виконано за 
допомогою штучної поталі значно пізніше, тож сьогодні досить складно 
сказати, як він первісно виглядав. Живопис традиційний для Й. Бокшая, 
поєднує реалістичне моделювання з декоративним золотим тлом. 

Особливо цікавим фактом є те, що у живописі для іконостаса ори-
гінально відобразилися події, які відбувалися на Закарпатті після Дру-
гої світової війни. Це час, коли Закарпаття жило під враженням дуже 
складних політичних та культурних пертурбацій, особливо гостро пере-
жи валося переслідування греко-католицьких священиків та вбивство 
єпис копа бл. Теодора Ромжі. Звісно, що не все суспільство сприймало ці 
події як негативні, але Й. Бокшай як людина, що виросла в християнській 
родині і присвятила значну частину свого життя сакральному мистецтву, 
не міг залишатися байдужим до цих процесів. Це був крах ідеалів, у які 
вірив, з якими ішов по життю, будучи учасником створення «Просвіти», 
пропагуючи потребу культурної єдності зі Сходом. Вся творчість майстра 
свідчить про його велику увагу до життя рідного народу та руської церкви 
як його духовного стержня. Однозначно, що події переслідування церкви 
мусили зробити відбиток у творчості майстра. Особливого резонансу в 
суспільстві набув замах на єпископа, що мусило вплинути на художника. 
Цікаво, що він, проповідуючи у 20-30-х роках культурну єдність з братами 
на Сході, після війни ходив до латинського костелу. 

З огляду на це особливу цікавість викликають живописні композиції 
на іконостасі з с. Доробратово Іршавського р-ну. Особливої уваги за слу-
го ву ють дві композиції: зображення апостола Якова (Іл. 5.231) з апос-
толь сь кого ярусу та св. Василія Великого (Т. 15.3), виконане у люнеті 
на амвоні. Між собою ці два зображення досить схожі за ти па жем, 
а порівнявши їх з портретами єпископа Теодора Ромжі, можемо вес-
ти розмову про дивну схожість. Це ставить цікаве запитання: а чи не 
єпископа зобразив тут художник? Чи могло таке зображення бути ви-
пад ковим? Найчастіше у сакральній творчості митця зустрічаємося з 
його намаганням спиратися на місцевий ґрунт, шукати місцеві типажі, 
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роз кривати естетику власного народу. За основу більшості своїх образів 
художник брав реальні студії своїх близь ких і рідних. Діти послужили 
моделями для ангелів у єпископській каплиці, знайомі жінки позували 
для композиції Богородиці та подібне. Візуальна пам’ять художника була 
вражаюча, а відомо, що він виконував два портрети блаженного Т. Ромжі 
1941 та 1944 р.684 (Іл. 5.132). Тож коли зважити, що ескізи виконувалися ще 
у 1947 році, у часі вбивства, то думка про зумисне зображення єпископа 
на іконостасі має всі підстави бути правдивою.

У цьому контексті зрозумілішим стає виконання у вівтарі церкви 
ком позиції «Розп’яття Господнє». Адже апсида символізує печеру, в 
якій народився Христос, та печеру, з якої Він воскрес. З цієї причини у 
вівтарній частині найчастіше зустрічалися композиції, пов’язані з темою 
Євхаристії. У Доробратові, розглядаючи живописні композиції, бачимо, як 
через тему «Благовіщення» на царських вратах головний ідейний акцент 
храму розкривається завдяки темі «Розп’яття». Разом з тим невипадково 
розташовані над дияконськими вратами композиції «Різдво Господнє» та 
«Зіслання Святого Духа» тісно пов’язані з символікою печери – Христос 
народжується у темряві стайні з драбиною, за яку кидають сіно худобі. 
Інша композиція розкриває подолання страху, у якому перебували 
закриті апостоли, поки не зійшов на них Дух Святий. Художник «Роз-
п’яття» виконує не як віддалену в історії подію, а подію у конкретному 
часі і конкретному місці. Цьому допомагає зображення дівчини у білій 
сорочці і червоній спідниці з двома заплетеними косами, що дуже нагадує 
пересічну дівчину тогочасного Закарпаття. Вона, закривши обличчя 
руками, схилилася біля ніг розп’ятого Христа. Можна б подумати, що 
це, як завжди у Бокшая, зображення закарпатської дівчини. Проте німб 
нав коло голови дівчини скоріше виказує постать Марії-Магдалини. Але 
то ді дивним є дівоче характерне вбрання. Думається, тут маємо справу 
з алегоричним мисленням художника, який порівнює навернення Марії-
Магдалини і власної землі. Тому «Розп’яття» у Доробратові набуває особ-
ли вого звучання – це страждання, яке відбувається у певному часі і на 
чітко окресленому місці, це гостре відчуття жертви заради життя.

З огляду на вищесказане, необхідно глянути і на інші зображення, 
а саме на вівтарний образ «Серце Ісусове» (Іл. 5.233). Тут Христа зображено 
кро ку ю чим по червоній доріжці, яка усіяна квітами, навколо Нього ангели. 
Над цим зображенням у верхній частині престолу виконана композиція 
хлопчика, який тримає скрижалі Мойсея і показує на четверту заповідь, 
яка зву чить: «Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре 
і щоб ти дов го прожив на землі». Цей момент виглядає особливо цікавим 
у часі кар динальних змін, коли все старе вважалося за непотріб, а мислення 
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стар шого покоління – глупотою, коли багато хто повірив у «нову правду» 
і взявся руйнувати все старе до основ. Тоді художник акцентує на повазі 
до батьків, тобто повазі до всієї традиції, яка так успішно руйнувалася. Не 
ви ключено, що портрет хлопчика та двох ангелів можуть бути реальними 
порт ретами, з’ясування чого могло б пролити ще більше світла на цю 
ком позицію.

Наступна композиція, що викликає інтерес, – зображення св. Ва си лія 
Великого (Іл. 5.227) на намісному ярусі іконостаса. Святий зображений 
на тлі Мукачівського монастиря, старої митрополії Мукачівської єпархії 
на березі Латориці, а у його руках – скіпетр, який дуже нагадує скіпетр 
владики Андрія Бачинського. До речі, цей же скіпетр бачимо й у руках 
св. Миколая Чудотворця (Іл. 5.224). Всі композиції намісного ярусу 
виконані в теплому вечірньому освітленні, яке завжди надихає і заспокоює. 
Бачимо, що художник не втратив тієї людяності і духовної шляхетності 
навіть тоді, коли на вулиці панувала розгнузданість та безчинства. 
Цікаво зауважити і напис на книзі, що Христос тримає у руках. Тут 
бачимо уривок з Євангелія від св. євангеліста Матея (Єв. 25.31 – 46), 
який читається перед початком Великого посту, у так звану М’ясопусну 
неділю. Уривок звучить: «Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у 
спадщину Царство, що було приготовано від сотворення світу» (Іл. 5.226; 
5.225). Безперечно, що цей уривок на іконі Христа Учителя вибрано не 
випадково. Видається, що такого збігу просто бути не може, при виконанні 
цього іконостаса художник чітко розуміє події у контексті вчення церкви. 
Це ідея загального суду, який наступав у краї, де дії кожного визначали 
його місце по праву чи ліву руку від правди. Адже прийняти правила 
нової влади було достатнім, щоб почуватися безпечно і забезпечено. 
Таким чином, твори для іконостаса у Доробратові стали своєрідним 
застереженням перед новим майбутнім. 

Отже, можемо говорити, що завершення живопису до церкви 
св. Ми ко лая у Доробратові стало завершенням цілої епохи у розвитку 
про фе сій ного церковного мистецтва на Закарпатті. Бачимо, що у творах 
ху дож ника зберігається глибока людяність у передачі образів, а в ок ре-
мих композиціях відображаються трагічні події з історії Закарпаття се-
ре дини 1940-х років. У подальшому художник не відмовиться від певної 
ідеалізації образів, однак у більшості композиційних фігуративних робіт 
буде відчуватися деяка постановочність. Та образ людини для художника 
залишиться глибоко одухотвореним, що можемо пов’язувати з глибоким 
релігійним вихованням художника у власній родині. 

Таким чином, зробивши загальний огляд відомих церковних творів 
Йосипа Бокшая, можемо стверджувати, що у його мистецтві помітно 
проступають ознаки сакрального живопису, які були характерні для 
Києва кінця ХІХ ст. Формування ідентичності художника, що значною 
мі рою було стимульоване перебуванням на території України, для 
Й. Бок шая було тісно пов’язане з величчю і красою східної церкви. Адже він 
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невипадково у споминах наголошує, що люди там (на Україні) мають такі 
ж свята, як і ми, і моляться вони так само, як і в нас. Художні досягнення 
у сак раль но му мистецтві, які, думаємо, міг бачити художник, зробили на 
нього вплив. Звісно, обличчя майстра у сакральному мистецтві Закарпаття 
ін ди відуальне, проте знахідки у церковному малярстві Києва кінця ХІХ ст. 
(на основі візантійської культури) прослідковуємо в орнаментиці, фор-
мо творенні, а також у живописній та декоративній мові Йосипа Бок шая. 
З постаттю художника на Закарпатті розпочиналося формування но вої, 
опертої на національні форми, сакральної живописної школи, яка на 
відміну від територій радянської України змогла проіснувати до се ре-
дини ХХ ст.

Отже, бачимо, що творчість Йосипа Бокшая стала цілою епохою 
у формуванні та розвитку нового церковного малярства на Закарпатті. 
Про те може скластися враження, що це тільки поодиноке явище, певний 
пережиток попередньої культурної традиції, яка була закорінена у церкві. 
Тож коли говоримо про значний вплив церкви на культуру закарпатської 
творчої інтелігенції, виникає потреба розглянути творчість інших митців – 
засновників малярської школи краю на предмет відображення у їхніх 
по лот нах конфесійної свідомості населення краю.

Всякий розгляд модерного живопису Закарпаття розпочинається 
з творчості визначного художника Адальберта Ерделі (1891 – 1955). 
Ко ли візьмемо до уваги найбільш тиражовані твори цього митця, то 
можемо сказати, що його композиції знаходяться далеко від ідей церкви. 
Однак, проаналізувавши його щоденники, бачимо дуже часте звертання 
художника до Бога. Він мислить категоріями надзвичайно глибокими, 
прагнучи пізнати життя через діалоги з Творцем. Можемо сказати, що 
християнська образна система для нього мала значення універсального 
засобу відображення життя та понять, якими була сповнена епоха. Серед 
творів, які підтверджують думку про використання християнських об-
разів для відтворення сучасної художникові епохи, найкращим зразком 
такого підходу можемо назвати композицію «ХХ століття», що датується 
1931 р.685. Композиція лаконічна, але завдяки узагальненості художнику 
вдалося створити алегорію духовних шукань тогочасної Європи. Загалом, 
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попри незначні розміри, полотно можемо вважати програмним у творчості 
художника, про що свідчить і велика увага до нього у дослідника Г. Ост-
ров ського686. Незважаючи на хронологічну структуру матеріалу в його 
пра ці, першою композицією у книзі поставлено саме «ХХ століття». Що 
цей твір пов’язаний з глибокими роздумами митця над епохою, бачимо у 
французькому щоденнику, зокрема у записі під датою 24 серпня 1930 р.: 
«Я не політик, але відчуваю, що кров людська заражена, і ці кілька років 
є тільки винятком у пульсації кровопускання…»687. А зважаючи на те, що 
твір було виконано у цьому ж часі, маємо підстави говорити, що поява 
такого образу в творчості митця є невипадковою, вона стала наслідком 
роздумів і спроб знайти відповідь для себе (Іл. 5.234). 

Саме думки, що хвилювали митця, знайшли своє втілення у ком-
по зиції «ХХ століття». Найсвітліша частина твору – скорботне обличчя 
Христа – дещо зміщена з центральної частини. Динамічні мазки темних, 
пе реважно умбристо-коричневих кольорів, які творять тло твору, асо-
цію ються з важкими роздумами художника. Бачимо, що А. Ерделі добре 
знає іконографічну образну систему, бо свою композицію побудував, 
опираючись на канонічні образи Спаса Нерукотворного. Проте за 
іконографічною схемою лик Христа завжди малювався у центрі формату, 
а от у композиції А. Ерделі обличчя зсунуто вбік. У цьому можемо 
бачити не тільки формальні імпровізації, але також реакцію (можливо, 
підсвідому) на тогочасні ідеології комунізму та націонал-соціалізму, які 
поступово оволодівали душами європейського суспільства, відставляючи 
образ Христа на периферію суспільної свідомості. Тож бачимо, що лик 
Христа для художника не відсторонене поняття чи якийсь символ, цей 
образ для митця живий і актуальний, бо це внутрішня суть його самого. 
Таку думку підтверджує сам митець, коли про твір «ХХ століття» написав: 
«Його око – моє».

Про те, що такі думки не поодинокі у роздумах митця, свідчать його 
записи у щоденниках, де він веде діалоги з Богом, ба навіть свариться з 
ним. Наприклад у щоденнику під датою 18 серпня 1930 р. він записав: 
«Боже!.. Ти знаєш, скільки разів із невидимих ниток я плів Твій образ, 
скіль ки разів я шукав у траві у лузі, у квітах, пейзажі Твій портрет, і, 
мож ли во, я завжди тільки Тебе малював… Мої лінії були дорогами до 
Тебе. Мої кольори? Вони у Тобі раділи, вічно Тебе шукали і, можливо, тому 
ста ли такими сумними…»688. Ці записи художника чудово представляють 
прин ципи образного мислення художника, втілені в композиції «ХХ сто-
ліття». 
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Це дозволяє нам говорити про значну роль церкви у культурі на-
се лення Закарпаття, яка не могла не братися до уваги митцями першої 
половини ХХ ст. Тому, як бачимо, церковна традиція у мистецтві знайшла 
свій прояв й у творчості визначного закарпатського майстра. Про значне 
місце християнського виховання А. Ерделі свідчать також його слова 
з щоденника, де він описує свою роботу над полотном: «… я малював 
постившись і молившись», як колись іконописці. Таким чином, бачимо, що 
художник у нових реаліях прагнув створити новий образ Христа, який би 
відображав стан суспільства у ХХ ст. Про особливе ставлення художника 
до цієї роботи говорить також факт, що цю композицію він подарував 
владиці Петру Гебею для єпископської каплиці в Ужгороді. Тобто можемо 
говорити, що Ерделі мислив її як образ церковного призначення. Таким 
чином, «ХХ століття» стало органічним доповненням до розписаної 
Й. Бок шаєм каплиці. 

Про невипадковість цієї композиції свідчить також ескіз із зоб ра жен-
ням шести облич Христа на одному полотні, який знаходився у квартирі 
митця (викрадений) (Іл. 5.236). Тут були легко нанесені вправними ри су-
валь ними рухами різні образи Христа, починаючи від лику, інс пі рованого 
закарпатським церковним малярством, через образ, який ху дож ник 
шукав у лику Христа з картини Ель Греко «Несіння Хреста» (Іл. 5.238), 
і за вершуючи узагальненнями гогенівського «Жовтого Христа» (Іл. 5.237). 
Ці пошуки дуже цікаві, бо не тільки формальна сторона роботи цікавить 
митця, а також він робив спроби передати внутрішній емоційний стан 
зображення. І, як у випадку з формальними пошуками, тут ціла палітра 
емоційних станів, починаючи від виразу почуття умиротворення та повної 
довіри і завершуючи смертельними стражданнями. Можемо припустити, 
що саме верхнє зображення нахиленої вправо голови з виразом співчуття 
і жалю до людини «прогресу» стане образом нового, ще не пізнаного 
століття. Це і дало можливість датувати ескіз 1930-1931 рр.689. 

Остаточним підтвердженням наших думок є напис, виконаний 
угорською мовою на тильній стороні полотна: «Божественним натхненням 
з’явився Ісус Христос». Ужгородській греко-католицькій єпископській 
каплиці подарував, присвячене ХХ століттю, змучене страшенною скор-
бо тою, добре і надзвичайно сумне обличчя Господа правовірний гре ко-
католицький художник. Намалював з божественним натхненням лице 
Христа в Парижі в 1930 році» (Іл. 5.235). А нижче напис своєрідним віршем: 
«Душа моя сумна безмежно. Люди! Ненавидите один одного чому? Душа 
моя бачить за горизонт вашого земного польоту. Люди! Моє слово вічне: 
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«Лю біть один одного». Останнє підкреслено. А у самому низу напис: «Цю 
картину освятив його Високопреосвященство єпископ Петро Гебей у 1930 р. 
від Різдва Христового». З цієї причини і твір можемо датувати саме 1930 р., 
хоча на полотні зауважуємо одну рисочку, яка завжди сприймалася як 
1931 р.690, але це може бути залишок від цифри «0».

Це дозволяє нам робити висновок, що навіть у середовищі ви со-
коосвічених модерних художників елемент конфесійної свідомості був 
виразно присутній. Не тільки церковна тематика цікавила митця, але 
можемо говорити, що А. Ерделі мав безпосереднє відношення до ви ко-
нан ня творів для церкви, про що свідчить, на жаль, втрачена робота 
«Спа ситель» (Іл. 5.239). Виконаний твір був як запрестольний образ для 
церкви Св. Трійці у м. Виноградів, що була споруджена стараннями 
головного лікаря Стефана Рокіцького і освячена єпископом Олександром 
Стойкою 20 вересня 1936 р.691. 

Цей образ Христа став цікавим явищем у тогочасному Закарпатті, про 
що свідчить цілий матеріал, присвячений роботі, в угорськомовній га зе-
ті «Східні новини». Автор підкреслює появу в греко-католицькій церкві 
мо дер ного мистецтва, адже на полотні художник зобразив Христа серед 
па ла ю  чих храмів та літаків692. Незважаючи на те, що полотно пізніше за 
по пе  редній твір майже на шість років, його напруга звучання дуже схожа 
з «ХХ століттям». Домінує на композиції велична фігура Христа у білих 
одя гах, від якої світло поширюється по всьому образу. На тлі постаті 
Хрис та у нижній частині полотна зображено жіночі укляклі постаті із 
за ла ма ними руками та бородаті чоловічі обличчя, а на передньому плані – 
єпис коп Олександр Стойка з високо піднятим хрестом. Цікавим виглядає 
тло композиції, бо на задньому плані бачимо промені прожекторів, що 
про ри вають темряву, в якій твориться своєрідний хаос з вибухів, церков, 
що валяться, та літаків. Христос, який займає середній план картинного 
по ля, руками немов відгороджує людей на передньому плані від того, що 
відбувається на задньому. З огляду на згадану дату роботи, можемо го во-
ри ти, що художник прагне внести і в сакральне мистецтво сучасну мову і 
но ві образні підходи, а також індивідуальні переживання від подій у світі. 

Це дозволяє говорити, що для А. Ерделі не були чужими пошуки у 
но во му церковному мистецтві. А сам твір став своєрідним передчуттям 
подій, які уже за два роки розгорнулися у Європі та на Закарпатті 
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зокрема. Порив єпископа, котрий багато зробив для допомоги сиротам, 
відкривши сиротинці «Конвікт» і «Аломнеум», та біднякам, організовуючи 
пасхальні акції під лозунгом «кожному бідняку по білій пасці», звучить 
як пересторога і водночас благословення. Жіночі постаті виглядають, як 
плакальниці над долями своїх дітей, суворі бородаті обличчя – це все 
звучить, як передчуття Другої світової війни. 

Про значення церкви у формуванні мислення А. Ерделі свідчить ще 
одна робота – «Прозріння єпископа» (Іл. 5.240), яка датується початком 
1940 рр. Твір характеризується потужним кольором з підкресленням форм 
лінією, що було притаманно творам митця. Однак у даному випадку маємо 
справу з надзвичайно цікавим своєю алегоричністю твором. Стоячи на 
землі-палітрі маленький Адальберт тримає у мушлі водичку, а єпископ 
з німбом покладає на його голову бирету – священичий головний убір. 
Най вірогідніше, що тут художник прагнув зобразити свого патрона 
св. Адальберта єпископа Празького (Х ст.), який був надзвичайно по пу-
ляр ним на території Чехії, Угорщини та Польщі. З іншого боку, викликає 
за цікавлення використання символів у цьому творі, зокрема наповнена 
водою мушля, яка пов’язується з поняттями хрещення та воскресіння, 
тобто можемо говорити про алегорію покликання маленьким хлопчиком 
Адальберта Ерделі у світ палітри, на якій він і стоїть693.

Це дає підстави говорити, що Адальберт Ерделі, будучи вихованим 
у середовищі зі значною роллю церковної культури, не залишився у 
своїй творчості до неї байдужим. Його індивідуальні переживання часто 
проявлялися через алегорії, які в основі своїй спиралися на християнське 
вчення. Тому бачимо, що і у творчості А. Ерделі попередня традиція 
образотворчого мистецтва знаходила своє відображення у нових образних 
інтерпретаціях. Отже, якщо два засновники закарпатської школи 
живопису про яв ляли ознаки церковної культури, то наступники на це 
питання уваги майже не звертали.

 Цікаво, що образів, пов’язаних з церквою, у Федора Манайла 
досить мало. Скоріше він шукає символічні архетипи фольклорного сві-
то розуміння. Тому з творів, інспірованих церковною традицією, можемо 
зга дати дві замальовки під назвою «Інтер’єр гуцульської церкви». Одна 
да  ту ється 1931 р.694, виконана аквареллю, інша композиція датується 
також 1930-ми рр.695. На цей же час припадає його композиція «В’їзд 
у Єрусалим», яка відзначається експресією кольору та ритмікою. Але на 
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1940-ві роки припадає виконання двох надзвичайно цікавих композицій, бо 
свої витоки ці твори мають в іконописі та ренесансних образах Мадонни. 
Так, на 1942 р. припадає виконання картону «Іван Хреститель», який має 
ознаки, притаманні живопису цього майстра, характеризуючись чіткістю 
силуету та локальністю кольорової плями. Інша робота, датована 1945 р., – 
«Марія-Магдалина», джерелом для якої служили твори доби раннього 
Ренесансу.        

І ще один засновник образотворчої мистецької школи на Закар-
пат ті – Федір Манайло – також робив спроби у створенні модерного 
об разу, інспірованого церквою. Правда, у його творчості явище церкви 
помітно переплетено з народною побутовою культурою, наприклад «По-
хо рон». Частою є церковна атрибутика на його натюрмортах, однак тут 
художника скоріше цікавлять архаїчні різьблені образи, аніж глибокі 
ду хов ні алегорії. Разом з тим цікавим виглядає факт, що художник у 
сво їх композиціях «Борня за Волю» куруців зобразив зі щитами, на яких 
на несено трираменні хрести. Саме цей символ він виділяв як ознаку 
місцевого руського люду. Тому бачимо, що певна присутність церковної 
свідомості була притаманною і Федору Манайлу. 

Тема церкви у сільській обрядовій системі розкривалася також у 
творчості Ернеста Контратовича (1912 – 2009). Цікаво, що чи не найменше 
відображень церковної свідомості бачимо у творчості Андрія Коцки 
(1911–1987). У його творах це можемо розгледіти хіба що у композиції 
«Деісіс» та «Дві старі церкви»696, які датуються 1940-ми роками. Остання 
ро бо та – це замальовка Ужоцької церкви з двох позицій – північного 
і пів ден но го боків. Загалом церкви з’являлися у творах цього майстра, 
але їх можемо сприймати як один з важливих елементів закарпатського 
ан ту ражу. Якщо ж говорити про ці зображення, то варто їх трактувати 
ли ше як данину закарпатському краєвиду. 

Таким чином, можемо говорити, що у згаданих основоположників 
закар патсь кого малярства церковна традиція ще досить помітна, бо 
і ху дож ники ще співвідносили себе з церквою. Художники наступного 
покоління цій темі приділяли уваги значно менше, і найчастіше церковна 
те матика була пов’язана з обрядовою системою села. Таким чином, оз на-
ка народності, яка була також складовою частиною соцреалізму, в тво-
рах закарпатських ху дожників проявлялася й у формах відображення 
цер ковних елементів. І тіль ки згодом ця тема майже зникає з творчості 
про фесійних художників, за лишаючись тільки у творчості сільських 
художників, які уже були ви хо вані Ужгородським училищем прикладного 
та декоративного мистецтва. Відтак бачимо, що традиція церковного 
малярства значною мірою відображає історію розвитку живопису на За-
карпатті.
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Іл. 5.1. Посвячення св. Стефаном
Угорщини Богородиці. ХІХ ст.
Костел св. Георгія, м. Ужгород

Іл. 5.2. Іконостас. 1825 р.,
ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Ярок, Ужгородський р-н

Іл. 5.3. Богородиця з іконостаса.
1825 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,

с. Ярок, Ужгородський р-н
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Іл. 5.4. Архангел Михаїл з іконостаса. 
1825 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,

с. Ярок, Ужгородський р-н

Іл. 5.5. Св. Миколай Чудотворець
з іконостаса. 1825 р.,

ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Ярок, Ужгородський р-н

Іл. 5.6. Введення Марії до Храму
з іконостаса. 1825 р.,
ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Ярок, Ужгородський р-н



377

Іл. 5.7. Різдво Марії з іконостаса.
1825 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,

с. Ярок, Ужгородський р-н

Іл. 5.8. Різдво Господнє з іконостаса.
1825 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,

с. Ярок, Ужгородський р-н

Іл. 5.9. Димитрій Молнар.
Іконостас. 1835 р., ц. cв. Трійці,

м. Великий Березний

Іл. 5.10. Йоан Сас. Христос Великий 
Архієрей з іконостаса. 1835 р.,

ц. cв. Трійці, м. Великий Березний
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Іл. 5.12. Іконостас. 1819 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці, м. Рахів

Іл. 5.11. Микулаш Янкович.
Фрагмент іконостаса каплиці

св. Георгія, м. Ніредьгаза (Угорщина)

Іл. 5.13. Іконостас. 1819 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці
(до оновлення), м. Рахів

Іл. 5.14. Михайло Манкович.
Тайна вечеря з іконостаса. 1819 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці, м. Рахів

Іл. 5.15. Напис про авторство живопису 
Михайла Манковича.
Тайна вечеря з іконостаса. 1819 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці, м. Рахів
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Іл. 5.16. Михайло Манкович.
Успіння Пр. Богородиці з іконостаса.

1819 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,
м. Рахів

Іл. 5.17. Михайло Манкович.
Фрагмент з ікони Успіння. 1819 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці, м. Рахів

Іл. 5.18. Михайло Манкович.
«В’їзд до Єрусалима» з іконостаса.
1819 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

м. Рахів

Іл. 5.19. Іконостас. 1820 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Доманинці (Ужгород)
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Іл. 5.20. Напис про авторство
Михайла Манковича. Іконостас.
1820 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Доманинці (Ужгород)

Іл. 5.21. Царські врата іконостаса.
1820 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Доманинці (Ужгород)

Іл. 5.22. Тайна вечеря з іконостаса.
1820 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Доманинці (Ужгород)

Іл. 5.23. Напис про авторство
Михайла Манковича. Іконостас.

1824 р., ц. архангела Михаїла,
м. Міжгір’я

Іл. 5.24. Михайло Манкович.
Св. Миколай Чудотворець з іконостаса. 

1824 р., ц. архангела Михаїла, м. Міжгір’я
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Іл. 5.25. Михайло Манкович.
Св. арх. Михаїл. 1824 р.,
ц. cв. Михаїла, Міжгір’я

Іл. 5.26. Іконостас. 1825 р.,
ц. архангела Михаїла,

с. Нересниця, Тячівський р-н

Іл. 5.27. Іконостас. 1825 р.,
ц. cв. Іоана Хрестителя,

с. Пастілки, Перечинський р-н

Іл. 5.28. Царські врата з іконостаса.
1825 р., ц. cв. Іоана Хрестителя,

с. Пастілки, Перечинський р-н
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Іл. 5.30. Михайло Манкович.
Тайна вечеря. 1825 р. Іконостас

ц. cв. Іоана Хрестителя,
с. Пастілки, Перечинський р-н

Іл. 5.31. Авторський підпис
з датуванням 1825 р.

Зворот ікони «Тайна вечеря»

Іл. 5.29. Михайло Манкович.
Богородиця Одигітрія з іконостаса.

1825 р., ц. cв. Іоана Хрестителя,
с. Пастілки, Перечинський р-н

Іл. 5.32. Фрагмент
різьблення
з іконостаса. 1825 р.,
ц. cв. Іоана Хрестителя,
с. Пастілки,
Перечинський р-н

Іл. 5.33. Фрагмент
різьблення

з іконостаса. 1825 р.,
ц. cв. Іоана Хрестителя,

с. Пастілки,
Перечинський р-н
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Іл. 5.34. Йосип Змій-Микловшик.
Портрет єпископа

Григорія Тарковича. Середина ХІХ ст. 
Резиденція пряшівських єпископів,

м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.35. Йосип Змій-Микловшик.
Портрет Івана Ковача. Середина
ХІХ ст., м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.36. Антоніас ван Дейк.
Розп’яття Господнє.

1627 р., м. Брюге (Бельгія)

Іл. 5.37. Йосип Змій-Микловшик.
Розп’яття Господнє, 1835 р.

Кафедральний собор св. Іоана
Хрестителя, м. Пряшів (Словаччина)
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Іл. 5.39; 5.40. Йосип Змій-Микловшик. 
Композиції з бічного вівтаря.

1835 р. Кафедральний собор
cв. Іоана Хрестителя,

м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.41. Йосип Змій-Микловшик.
Бичування Христа.

Фрагмент бічного вівтаря.
1835 р. Кафедральний собор

cв. Іоана Хрестителя,
м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.42. Йосип Змій-Микловшик. 
Несіння Хреста з бічного вівтаря. 

1835 р. Кафедральний собор
cв. Іоана Хрестителя,

м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.38. Йосип Змій-Микловшик. 
«Зняття з Хреста» з бічного вівтаря. 

1835 р. Кафедральний собор
cв. Іоана Хрестителя,

м. Пряшів (Словаччина)
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Іл. 5.43. Йосип Змій-Микловшик.
Свв. Петро і Павло. Вівтарна картина. 
1835 р. Кафедральний собор
cв. Іоана Хрестителя,
м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.44. Іконостас.
1846 р. Кафедральний собор

cв. Іоана Хрестителя,
м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.45. Головна нава
Хрестовоздвиженського

кафедрального собору, м. Ужгород 
(фото 2011 р.)

Іл. 5.46. Інтер’єр
Ужгородського кафедрального собору.

Фото 1902 р.
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Іл. 5.47. Фердинанд Видра.
Воздвиження Хреста Господнього. 

1858 р. Розпис склепіння центральної 
нави Хрестовоздвиженського

кафедрального собору, м. Ужгород

Іл. 5.48. Фердинанд Видра.
Задня сторона іконостаса. 1858 р. 

Хрестовоздвиженський
кафедральний собор,

м. Ужгород

Іл. 5.49. Фердинанд Видра.
Герб єпископа Василя Поповича.
1858 р. Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 5.50. Фердинанд Видра.
Герб Мукачівської єпархії.

1858 р. Хрестовоздвиженський
кафедральний собор, м. Ужгород
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Іл. 5.51. Фердинанд Видра.
Покрова Пр. Богородиці.

Серед. ХІХ ст. З бічного вівтаря
Хрестовоздвиженського

кафедрального собору, м. Ужгород

Іл. 5.52. Фердинанд Видра.
Священик Захарія.

Серед. ХІХ ст. З бічного вівтаря
Хрестовоздвиженського

кафедрального собору, м. Ужгород

Іл. 5.53. Фердинанд Видра.
Інтер’єр храму

Успіння Пр. Богородиці. 1865 р.,
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.54. Фердинанд Видра.
Стінопис ц. Успіння Пр. Богородиці. 

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.57. Фердинанд Видра.
Хрест Господній та декор арки.

1865 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.56. Фердинанд Видра.
Підпис художника.

ц. Успіння Пресвятої Богородиці, 
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.55. Фердинанд Видра.
Інтер’єр ц. Успіння Пр. Богородиці. 

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.58. Фердинанд Видра.
Фрагмент стінопису

ц. Успіння Пр. Богородиці. 1865 р.,
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.59. Фердинанд Видра.
Фрагмент стінопису

ц. Успіння Пр. Богородиці. 1865 р.,
с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.60. Фердинанд Видра.
Фрагмент стінопису

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.61. Фердинанд Видра.
Фрагмент стінопису

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.62. Фердинанд Видра.
Живопис склепіння святилища

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.63. Фердинанд Видра.
Три ангели. Живопис склепіння

святилища ц. Успіння Пр. Богородиці. 
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.66. Фердинанд Видра.
Мідний змій та декор арки.

1865 р., ц. Успіння Пр. Богородиці, 
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.64. Фердинанд Видра
та Йоан Вейріх.

Розпис склепінь. 1865 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.65. Фердинанд Видра. Покрова,
1865 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.67. Фердинанд Видра.
Фрагмент стінопису нави

ц. Успіння Пр. Богородиці. 1865 р.,
с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.70. Фердинанд Видра (живопис), 
Онуфрій Кокодиняк (різьбл.).

Іконостас, ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.68. Фердинанд Видра.
Євангелісти. Фрагмент стінопису 

святилища ц. Успіння Пр. Богородиці. 
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.69. Іконостас
ц. Успіння Пр. Богородиці.

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.71. Царські врата іконостаса
ц. Успіння Пр. Богородиці.

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.72. Фердинанд Видра.
Богородиця Одигітрія з іконостаса
ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.73. Фердинанд Видра.
Христос Учитель з іконостаса

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.74. Фердинанд Видра.
Св. Миколай Чудотворець з іконостаса
ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.75. Фердинанд Видра.
Успіння Пр. Богородиці з іконостаса

ц. Успіння Пр. Богородиці. 1865 р.,
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.76. Фердинанд Видра.
Деісіс з іконостаса

ц. Успіння Пр. Богородиці. 1865 р.,
с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.78. Фердинанд Видра.
Св. ап. Филип (фрагмент)

з іконостаса
ц. Успіння Пр. Богородиці.

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.77. Фердинанд Видра.
Деісіс (фрагмент)

з іконостаса
ц. Успіння Пр. Богородиці. 1865 р.,

с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.79. Фердинанд Видра.
Св. ап. Варфоломій (фрагмент)

з іконостаса
ц. Успіння Пр. Богородиці.

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.80. Фердинанд Видра.
Св. ап. Іоан (фрагмент)

з іконостаса
ц. Успіння Пр. Богородиці.

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.81. Святилище
ц. Успіння Пр. Богородиці.

1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.82. Фердинанд Видра.
Аарон і Мельхіседек з престолу

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.83. Фердинанд Видра.
Жертвоприношення Ноя з престолу 

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.84. Фердинанд Видра.
Жертвоприношення Авраама

з престолу ц. Успіння Пр. Богородиці. 
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.85. Фердинанд Видра.
Невір’я Фоми з Дияконника
ц. Успіння Пр. Богородиці.

1865 р., с. Білки,
Іршавський р-н

Іл. 5.86. Фердинанд Видра.
Воздвиження Хреста Господнього
з бічного вівтаря ц. Успіння Пр. Богородиці. 
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н



396

Іл. 5.87. Фердинанд Видра.
«Зняття з Хреста» з жертовника,

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.89. Школа Ф. Видри.
Заручення Марії,

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.90. Школа Ф. Видри.
Різдво Господнє,

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.91. Школа Ф. Видри.
Різдво Марії,

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н
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Іл. 5.92. Школа Ф. Видри.
В’їзд до Єрусалима,

ц. Успіння Пр. Богородиці.
1865 р., с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 5.93. Фердинанд Видра.
Богородиця Одигітрія. ІІ пол. ХІХ ст., 

с. Заріччя, Іршавський р-н

Іл. 5.94. Фердинанд Видра.
Богородиця Одигітрія (фрагмент).

ІІ пол. ХІХ ст.,
с. Заріччя, Іршавський р-н
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Іл. 5.95. Фердинанд Видра.
Христос Учитель.

ІІ пол. ХІХ ст.,
с. Заріччя, Іршавський р-н

Іл. 5.96. Фердинанд Видра.
Св. Миколай Чудотворець.

ІІ пол. ХІХ ст.,
с. Заріччя, Іршавський р-н
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Іл. 5.97. Фердинанд Видра.
Св. Миколай Чудотворець.

1875 р., ц. св. Іоана Хрестителя,
с. Золотарево, Хустський р-н

Іл. 5.98. Фердинанд Видра.
Богородиця Одигітрія.

1875 р., ц. cв. Іоана Хрестителя,
с. Золотарево, Хустський р-н
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Іл. 5.100. Інтер’єр
ц. cв. Іоана Хрестителя,

с. Золотарево, Хустський р-н

Іл. 5.99. Фердинанд Видра.
Христос Учитель. 1875 р.,
ц. cв. Іоана Хрестителя,

с. Золотарево, Хустський р-н

Іл. 5.101. Петро Ковалицький
та Ігнатій Рошкович. Іконостас.
1879 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Красна, Тячівський р-н
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Іл. 5.102. Петро Ковалицький.
Царські врата іконостаса 1879 р.,

ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Красна, Тячівський р-н

Іл. 5.103. Петро Ковалицький.
Каплиця Богородиці Маріяповчанської 
1902 р., Хрестовоздвиженський собор, 

м.Ужгород

Іл. 5.104. Реклама Петра Ковалицького
у періодиці кінця ХІХ ст.
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Іл. 5.105. Корнелій Фенцик (?).
Христос у славі. Вівтарна

картина, ц. Вознесіння, м. Хуст

Іл. 5.107. Корнелій Фенцик.
Стінопис склепіння,

ц. Успіння Пр. Богородиці, м. Мукачево

Іл. 5.106. Корнелій Фенцик.
Христос у славі (фрагмент).

Бічний вівтар,
ц. Вознесіння Господнього, м. Хуст

Іл. 5.108. Корнелій Фенцик.
Стінопис склепіння,

ц. Успіння Пр. Богородиці, м. Мукачево

Іл. 5.109. Корнелій Фенцик.
Стінопис склепіння,

ц. Успіння Пр. Богородиці, м. Мукачево
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Іл. 5.110. Корнелій Фенцик.
Композиція склепіння після
перемалювання у 1970-х рр. 
з ц. Успіння Пр. Богородиці,

м. Мукачево

Іл. 5.112. Іван та Роман Юродко.
Головний престол, 1832 р.,

ц. Воздвиження Чесного Хреста,
м. Рахів

Іл. 5.113. Коронування Марії,
1832 р.,

ц. Воздвиження Чесного Хреста,
м. Рахів

Іл. 5.111. Іконостас,
ц. Воздвиження Чесного Хреста,

м. Рахів
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Іл. 5.114. Успіння Пр. Богородиці.
1832 р., ц. Воздвиження Чесного

Хреста, м. Рахів

Іл. 5.115. Андрій Ворохта. Богородиця 
Одигітрія, 1832 р., ц. Воздвиження 

Чесного Хреста, м. Рахів

Іл. 5.116. Андрій Ворохта. Христос 
Учитель, 1832 р., ц. Воздвиження 

Чесного Хреста, м. Рахів

Іл. 5.117. Андрій Ворохта.
Свв. Петро і Павло (фрагмент).

Сер. ХІХ ст., ц. cвв. Петра і Павла,
с. Лазещина, Рахівський р-н



405

Іл. 5.118. Андрій Ворохта.
Фрагмент композиції

Воздвиження Хреста Господнього, 
1832 р.,

ц. Воздвиження Чесного Хреста,
м. Рахів

Іл. 5.119. Реклама фірми
Ретаї і Бенедек

у періодиці кінця ХІХ ст.

Іл. 5.120. Лист фірми Ретаї і Бенедек, 
жовтень 1903 р. ДАЗО. Ф. 151.

Опис  2. № 1054

Іл. 5.121. Лист виробника тканин та 
церковного реквізиту, жовтень 1903 р.  

ДАЗО. Ф. 151. Опис  2. № 976
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Іл. 5.122. Лист Л. Тіхані,
майстра іконостасів і скульптора. 

ДАЗО. Ф. 151. Опис  7. № 335

Іл. 5.123. Ретаї і Бенедек. Іконостас
ц. cв. Миколая Чудотворця,

с. Драгово, Хустський р-н

Іл. 5.124. Ретаї і Бенедек.
Христос Учитель,

ц. cв. Миколая Чудотворця,
с. Драгово, Хустський р-н

Іл. 5.125. Реклама Бейли Мігалі.
ДАЗО. Ф. 151. Опис  7. № 1968
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Іл. 5.127. Ігнатій Рошкович.
Моління про чашу. Стінопис 1881 р.

Кафедральний собор cв. Іоана
Хрестителя, м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.126. Реклама Бейли Мігалі.
ДАЗО. Ф. 151. Опис  7. № 1968

Іл. 5.128. Ігнатій Рошкович.
Передача ключів. Стінопис 1881 р.

Кафедральний собор cв. Іоана
Хрестителя, м. Пряшів (Словаччина)

Іл. 5.129. Принесення Христа 
до Храму. 1881 р. Кафедральний собор

cв. Іоана Хрестителя,
м. Пряшів (Словаччина)
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Іл. 5.130. Ігнатій Рошкович
та Міклош Йордан. Коронування
Марії. 1932 р. Вівтарна картина.

Кафедральний собор Різдва
Пр. Богородиці, м. Кошіце

(Словаччина)

Іл. 5.131. Підпис Ігнатія Рошковича,
Міклоша Йордана

з Коронування Марії. 1932 р.,
ц. Різдва Пр. Богородиці,
м. Кошіце (Словаччина)

Іл. 5.132. Ігнатій Рошкович.
Св. Миколай Чудотворець

(фрагмент). 1879 р.,
ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Красна, Тячівський р-н

Іл. 5.133. Ігнатій Рошкович.
Христос Учитель (фрагмент).

1879 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,
с. Красна, Тячівський р-н
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Іл. 5.134. Ігнатій Рошкович.
Св. ап. Филип (фрагмент). 1879 р., 

ц. Успіння Пр. Богородиці, с. Красна, 
Тячівський р-н

Іл. 5.135. Ігнатій Рошкович.
Портрет дівчини. 1870-ті рр.,
приватна збірка, м. Ужгород

Іл. 5.136. Ігнатій Рошкович.
Портрет дівчини. 1870-ті рр.,
приватна збірка, м. Ужгород

Іл. 5.137. Ігнатій Рошкович.
Портрет священика. 1870-ті рр.,

приватна збірка, м. Ужгород



410

Іл. 5.139. Юлій Віраг.
Стінопис склепіння.

І десятиліття ХХ ст.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

Мукачівський монастир

Іл. 5.140. Юлій Віраг.
Стінопис склепіння.

І десятиліття ХХ ст.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

Мукачівський монастир

Іл. 5.141. Юлій Віраг.
Стінопис склепіння.

І десятиліття ХХ ст.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

Мукачівський монастир

Іл. 5.138. Інтер’єр.
ц. св. Миколая Чудотворця,

Мукачівський монастир
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Іл. 5.142. Юлій Віраг.
Стінопис і бічний вівтар.

І десятиліття ХХ ст.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

Мукачівський монастир

Іл. 5.143. Юлій Віраг.
Маляр при роботі. Плафонний образ 
Монастирського храму Чернечої гори

Іл. 5.144. Юлій Віраг.
Христос добрий пастир.

Бічний вівтар, 1930-ті рр.,
Хрестовоздвиженський кафедральний 

собор, м. Ужгород

Іл. 5.145.
Юлій Віраг.

Св. Миколай
Чудотворець, 

1930-ті рр.,
ц. Різдва

Пр. Богородиці,
с. Дротинці,

Виногра-
дівський р-н
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Іл. 5.146. Юлій Віраг.
Богородиця Одигітрія. 1930-ті рр.,

ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Дротинці, Виноградівський р-н

Іл. 5.147. Юлій Віраг.
Христос Учитель. 1930-ті рр.,

ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Дротинці, Виноградівський р-н
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Іл. 5.148. Юлій Віраг.
Успіння Пр. Богородиці. 1930-ті рр.,

ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Дротинці, Виноградівський р-н

Іл. 5.149. Стінопис склепіння каплиці 
Трьох святителів.

Поч. ХХ ст., Ужгородський замок

Іл. 5.151. Херувими. Стінопис.
Каплиця Трьох святителів,

поч. ХХ ст., Ужгородський замок

Іл. 5.150. Херувими. Стінопис.
Каплиця Трьох святителів,

поч. ХХ ст., Ужгородський замок
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Іл. 5.152. Євангеліст Матвій.
Стінопис. Поч. ХХ ст. Каплиця Трьох

святителів, Ужгородський замок

Іл. 5.153. Св. ап. Іоан. Стінопис
склепіння каплиці Трьох святителів. 

Поч. ХХ ст., Ужгородський замок

Іл. 5.154. Св. ап. Марко. Стінопис
склепіння каплиці Трьох святителів. 

Поч. ХХ ст., Ужгородський замок

Іл. 5.155. Св. ап. Лука. Стінопис
склепіння каплиці Трьох святителів. 

Поч. ХХ ст., Ужгородський замок
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Іл. 5.156. Моління. Стінопис
склепіння каплиці Трьох святителів.

Поч. ХХ ст., Ужгородський замок

Іл. 5.157. Христос з моління. Стінопис 
склепіння каплиці Трьох святителів. 

Поч. ХХ ст., Ужгородський замок

Іл. 5.158. Ференц Логр. Ап. Лука.
Стінопис парусів. І пол. ХХ ст.,

ц. Покрови Богородиці,
м. Дебрецен (Угорщина)

Іл. 5.159. Ференц Логр. Євангеліст 
Йоан. Стінопис, поч. ХХ ст.,

ц. Покрови Пр. Богородиці,
м. Дебрецен (Угорщина)

Іл. 5.160. Ференц Логр. Ап. Матей.
Стінопис парусів. І пол. ХХ ст.,

ц. Покрови Богородиці,
м. Дебрецен (Угорщина)

Іл. 5.161. Ференц Логр. Ап. Марко.
Стінопис парусів. І пол. ХХ ст.,

ц. Покрови Богородиці,
м. Дебрецен (Угорщина)
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Іл. 5.164. Йосип Бокшай.
Ескіз до композиції

«Роздача дарів св. Миколаєм
Мирлікійським», м. Ужгород

Іл. 5.165. Йосип Бокшай.
Апофеоз літургії

Іоана Златоустого (ескіз)
для єпископської каплиці

в м. Ужгород

Іл. 5.162. Іконостас. 1906 р.,
ц. св. Духа, с. Великі Ком’яти,

Виноградівський р-н

Іл. 5.163. Йосип Бокшай.
Помноження хлібів Христом.
Ескіз композиції для каплиці

мукачівських єпископів, м. Ужгород 
(Приватна збірка)

Іл. 5.166. Йосип Бокшай.
Передача ключів св. Петрові.
1927 р. Каплиця єпископської

резиденції, м. Ужгород



417

Іл. 5.167. Йосип Бокшай.
Всевидяче око. 1927 р. Каплиця

мукачівських єпископів, м. Ужгород

Іл. 5.168. Йосип Бокшай.
Церква с. Ужок зі стінопису склепіння. 

1927 р. Каплиця мукачівських
єпископів, м. Ужгород

Іл. 5.169. Йосип Бокшай.
Церква с. Плоске зі стінопису

склепіння. 1927 р. Каплиця
мукачівських єпископів, м. Ужгород

Іл. 5.170. Йосип Бокшай. Герб владики 
Петра Гебея зі стінопису склепіння. 

1927 р. Каплиця мукачівських
єпископів, м. Ужгород
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Іл. 5.171. Йосип Бокшай.
Собор св. Петра зі стінопису

склепіння. 1927 р. Каплиця
мукачівських єпископів, м. Ужгород

Іл. 5.172. Йосип Бокшай.
Інтер’єр каплиці Учительської

семінарії. Фото 1940-х рр.

Іл. 5.173. Володимир Січинський. 
1934 р., ц. св. Духа,

м. Михайлівці (Словаччина)

Іл. 5.174. Іконостас. 1934 р.,
ц. св. Духа, м. Михайлівці (Словаччина)

Іл. 5.175. Йосип Бокшай. Христос
Учитель. 1934 р., ц. св. Духа,
м. Михайлівці (Словаччина)
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Іл. 5.176. Йосип Бокшай.
Богородиця з іконостаса. 1935 р.,

ц. св. Духа монастиря
редемптористів,

м. Михайлівці (Словаччина)

Іл. 5.177. Йосип Бокшай.
Св. Миколай Чудотворець

з іконостаса. 1935 р., ц. св. Духа
монастиря редемптористів,
м. Михайлівці (Словаччина)
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Іл. 5.178. Йосип Бокшай.
«Зіслання св. Духа» з іконостаса,

1935 р., ц. Св. Духа монастиря
редемптористів,

м. Михайлівці (Словаччина)

Іл. 5.179. Інтер’єр
ц. Покрови Пр. Богородиці.

1929 р., с. Новий Руськов (Словаччина)

Іл. 5.180. Фрагмент інтер’єру
ц. Покрови Пр. Богородиці.

1929 р., с. Новий Руськов (Словаччина)

Іл. 5.181. Йосип Бокшай.
Хрещення Господнє. 1929 р.

Стінопис склепіння
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Новий Руськов (Словаччина)

Іл. 5.182. Йосип Бокшай.
Воскресіння Господнє. 1929 р.

Стінопис склепіння
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Новий Руськов (Словаччина)
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Іл. 5.183. Йосип Бокшай.
Страсті Господні. 1929 р.

Стінопис нави
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Новий Руськов (Словаччина)

Іл. 5.184. Йосип Бокшай.
Страсті Господні. 1929 р.

Стінопис нави
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Новий Руськов (Словаччина)

Іл. 5.185. Йосип Бокшай. Св. Трійця.  
1929 р. Стінопис святилища

ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Новий Руськов (Словаччина)

Іл. 5.186. Йосип Бокшай.
Покрова Пр. Богородиці. 1929 р.

Напрестольна ікона
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Новий Руськов (Словаччина)

Іл. 5.187. Йосип Бокшай.
Покрова Пр. Богородиці. 1929 р.

Напрестольна ікона
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Новий Руськов (Словаччина)
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Іл. 5.188. Йосип Бокшай. Деісіc.
1932 р.,  ц. св. Миколая Чудотворця,

Малоберезнянський монастир

Іл. 5.189. Йосип Бокшай.
Зішестя св. Духа. 1932 р.,

Малий Березний. Фото 1940-х рр.

Іл. 5.190. Йосип Бокшай.
Прославлення св. Василія Великого. 

1932 р. Малий Березний.
Фото 1940-х рр.

Іл. 5.191. Йосип Бокшай.
Поклоніння Марії. 1932 р.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
Малоберезнянський монастир

Іл. 5.192. Йосип Бокшай.
Стінопис. 1932 р.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
Малоберезнянський монастир
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Іл. 5.193. Йосип Бокшай.
Моління свв. Кирила та Методія.  

1934 р.,  ц. свв. Кирила та Методія,
с. Сторожниця, Ужгородський р-н

Іл. 5.194. Вівтар з балдахіном,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.195. Йосип Бокшай.
Христос з чашею. 1935 р.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.196. Йосип Бокшай.
Покрова Пр. Богородиці,

запрестольний образ. 1935 р.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)
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Іл. 5.198. Йосип Бокшай.
Різдво Господнє. 1935 р.,

ц. Покрови Пр. Богородиці, 
с.Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.197. Йосип Бокшай. Покрова
Пр. Богородиці. 1935 р.,

с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.199. Йосип Бокшай.
Хрещення Господнє. 1935 р.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.200. Йосип Бокшай.
Передача ключів св. Петрові.
Стінопис склепіння. 1935 р.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)
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Іл. 5.201. Йосип Бокшай.
Воскресіння Господнє.

Стінопис склепіння. 1935 р.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.202. Йосип Бокшай.
Серце Ісусове. Образ бічного вівтаря.  

1935 р., ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.203. Йосип Бокшай.
Розп’яття Господнє.
Образ бічного вівтаря. 1935 р.,
ц. Покрови Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)
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Іл. 5.204. Йосип Бокшай.
Розп’яття Господнє.

Образ бічного вівтаря.
(Збірка Ужгородської

греко-католицької духовної академії 
ім. блаженного Т. Ромжі)

Іл. 5.205. Йосип Бокшай.
Стінопис склепіння святилища.
1937 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,

с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.206. Йосип Бокшай. Тайна вечеря. 
1937 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,

с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.207. Йосип Бокшай. Різдво Господнє.
1937 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)
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Іл. 5.208. Йосип Бокшай.
Воскресіння Господнє. 1937 р.,

ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.209. Йосип Бокшай. Богородиця
з предстоячими св. Антонієм

і св. Терезою, ц. Різдва Пр. Богородиці,
1937 р., с. Матьовце (Словаччина)

Іл. 5.210. Йосип Бокшай. Серце Ісусове.
Композиція бічного вівтаря.

1937 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)
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Іл. 5.211. Йосип Бокшай. Св. Йосип
з Ісусом. Композиція бічного вівтаря.

1937 р., ц. Різдва Пр. Богородиці,
с. Чічаровце (Словаччина)

Іл. 5.212. Йосип Бокшай.
Віднайдення Хреста Господнього.

Композиція 1939 р.
(Збірка Закарпатського обласного 
художнього музею ім. Й. Бокшая)

Іл. 5.213. Йосип Бокшай.
Богородиця. Образ бічного вівтаря.  

Хрестовоздвиженський кафедральний 
собор, м. Ужгород

Іл. 5.214-А. Йосип Бокшай.
Благовіщення. Образ бічного вівтаря.
Хрестовоздвиженський кафедральний 

собор, м. Ужгород
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Іл. 5.214. Йосип Бокшай. Св. Тереза.
Образ бічного вівтаря. 1940 р.

Хрестовоздвиженський кафедральний 
собор, м. Ужгород

Іл. 5.215. Йосип Бокшай.
Руські паломники. Вітраж, 1942 р.,  

Хрестовоздвиженський кафедральний 
собор, м. Ужгород

Іл. 5.217. Інтер’єр ц. св. арх. Михаїла 
Маріяповчанського монастиря,

м. Марія-Повч (Угорщина)

Іл. 5.216. Інтер’єр ц. св. арх. Михаїла 
Маріяповчанського монастиря,

м. Марія-Повч (Угорщина)
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Іл. 5.221. Іконостас
ц. св. Миколая.

1948 р., с. Доробратово,
Іршавський р-н

Іл. 5.218. Йосип Бокшай.
Прославлення св. Василія Великого. 

1943 р., ц. св. арх. Михаїла
Маріяповчанського монастиря,

м. Марія-Повч (Угорщина)

Іл. 5.219. Йосип Бокшай.
Апофеоз літургії св. Василія Великого, 

1943 р., ц. св. арх. Михаїла
Маріяповчанського монастиря,

м. Марія-Повч (Угорщина)

Іл. 5.220. Йосип Бокшай.
Св. арх. Михаїл.

1943 р., ц. св. арх. Михаїла
Маріяповчанського монастиря,

м. Марія-Повч (Угорщина)
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Іл. 5.222. Царські врата іконостаса.
1948 р., ц. св. Миколая Чудотворця,

с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.223. Йосип Бокшай.
Розп’яття Господнє.

Запрестольний образ, 1948 р.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.224. Йосип Бокшай.
Св. Миколай Чудотворець.

1948 р., ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н
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Іл. 5.225. Йосип Бокшай.
Богородиця з немовлям.

1948 р., ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.226. Йосип Бокшай.
Христос Учитель.

1948 р., ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н
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Іл. 5.227. Йосип Бокшай.
Св. Василій Великий.

1948 р., ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.229. Йосип Бокшай.
Різдво Господнє.  1948 р.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.230. Йосип Бокшай.
Зіслання Св. Духа. 1948 р.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.228. Йосип Бокшай.
Свв. апостоли Андрій і Яків.

1948 р., ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н
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Іл. 5.231. Йосип Бокшай.
Апостол Яків. Іконостас,

ц. св. Миколая Чудотворця, 1948 р.,
с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.232. Йосип Бокшай.
Портрет Т. Ромжі. 1941 р.,
ц. св. Миколая Чудотворця,

с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.233. Йосип Бокшай.
«Серце Ісусове» з бічного вівтаря.

1948 р., ц. св. Миколая Чудотворця,
с. Доробратово, Іршавський р-н

Іл. 5.234. Адальберт Ерделі.
ХХ століття. 1930 р.

(Збірка Закарпатського обласного 
художнього музею ім. Й. Бокшая)
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Іл. 5.235. Адальберт Ерделі.
ХХ століття. 1930 р. Задня сторона. 

(Збірка Закарпатського обласного 
художнього музею ім. Й. Бокшая)

Іл. 5.236. Адальберт Ерделі.
Етюд, обличчя Христа (втрачена)

Іл. 5.237. Поль Гоген.
Жовтий Христос. 1889 р.
(Збірка Художьої галереї

Олбрайта-Нокса, Буффало)

Іл. 5.238. Ель Греко. Несіння Хреста
(фрагмент). 1590-1595 рр.
(Збірка Національного художнього музею 
Каталонії, Барселона)
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Іл. 5.239. Адальберт Ерделі.
Христос серед незгод. ХХ ст.

Вівтарний образ, 1936 р., ц. св. Трійці, 
м. Виноградів (втрачена)

Іл. 5.240. Адальберт Ерделі.
Прозріння єпископа. 1940 р.

(Збірка Закарпатського обласного 
художнього музею ім. Й. Бокшая)
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Дослідження джерельної бази та архівних документів показали, що 
те ма церковного малярства, зокрема його розвиток у другій половині 
XVIII – першій половині ХХ ст., майже не бралася до уваги при аналізі 
об ра зотворчого мистецтва Закарпаття, внаслідок чого у мистецтвознавстві 
сфор му вався погляд, ніби закарпатська малярська школа опиралася 
тіль ки на глибоку народну культурну традицію та на модерні орієнтири 
ху дож ни ків-творців цієї школи початку ХХ ст. Проте проведена на ми 
систематизація збережених живописних творів та дослідження архів-
них документів переконливо свідчать, що на Закарпатті професійне 
об ра зотворче мистецтво існувало принаймні з середини XVIII ст. Його 
основною формою до кінця ХІХ ст. було церковне мистецтво, недооцінене 
по передніми дослідниками. Тому є підстави виділити основні фактори 
впли ву на формування оригінальної художньої школи на Закарпатті: ма-
льов ничість природи Карпат, народне декоративно-прикладне мистецтво 
краю, традиції церковного живопису та новаторські підходи фундаторів 
су часної закарпатської школи живопису до формотворення, насамперед 
Й. Бокшая та А. Ерделі.

На основі вивчених артефактів та історичних джерел показано, що 
в основу закарпатського церковного малярства закладено візантійську 
іконографію, інтерпретовану народними майстрами через спрощення і 
декоративізацію форми. Метавізантійські художні форми проіснували 
майже до кінця XVIII ст., коли поширюються орієнтовані на барокове 
мистецтво композиції, створені художниками-професіоналами. У впро вад-
женні форм західноєвропейського мистецтва значну роль відігравали мо-
нас тирі, що, зокрема, підтверджує творчість художників-василіан Михайла 
та Тадея Спалинських і Вартоломея Савчака (кінець XVIII ст.). Розвиток 
ос віти під впливом ідей Просвітництва (поч. ХІХ ст.) зумовив появу нової 
генерації місцевих художників з досвідом віденської академічної школи, 
зок рема Михайла Манковича та Йосипа Змія-Микловшика, в малярстві 
яких виразно проявляються ознаки академізму і реалізму. 

Аналіз культурних процесів на теренах сучасного Закарпаття та в 
Угор ському королівстві взагалі (XVIII ст.) дозволив на основі архівних 
дос лід жень протоколів єпископських візитацій та безпосереднього вив-
чен ня пам’яток живопису показати, що саме в цей період керівництво 
єпар хії починає цілеспрямовано звертати увагу на особливості та фор ми 
церковного мистецтва, що стає основною історико-культурною пере ду-
мо вою становлення професійного церковного малярства на Закарпатті. 

У другій половині XVIII – на початку ХІХ ст. під впливом культурно-
просвітницької діяльності єпископа Андрія Бачинського починає роз-
ви ва тись монументальний церковнй живопис, чому посприяли надані 
ав ст рійським урядом типові проекти храмових будов. На основі архівних 
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до ку ментів та порівняльного аналізу барокового монументального жи-
во пису в храмі міноритів у Левочі (Словаччина) та Ужгородському ка-
фед ральному соборі нами вперше обґрунтовано авторство стінопису 
скле піння святилища собору в Ужгороді, виконаного Андрієм Тртіною 
в 1777 р., а також введено в науковий обіг ім’я художника Матіаса де 
Білґе з м. Трір (Німеччина), що починаючи з 1778 р. виконував живопис 
в архітектурному комплексі Ужгородського кафедрального собору та 
єпис коп ської резиденції.

На основі аналізу архівних документів встановлено, що зміна ху дож-
ньо-естетичних пріоритетів у церковному житті внаслідок зростання рів ня 
освіти греко-католицького духовенства (зокрема, після заснування Му ка-
чів ської школи 1744 р.) призвела у 70–80-і роки XVIII ст. до формування 
інс ти туту єпархіальних художників у Мукачівській греко-католицькій 
єпар хії. Діяльність останніх, спираючись на вироблені європейськими ака-
де міями принципи, справила значний вплив на розвиток церковного мис-
тецтва. Нами встановлено ім’я першого з відомих мукачівських єпар хі аль-
них художників Йосипа Меєровського, послідовниками якого стали такі 
ві до мі закарпатські майстри церковного живопису, як Михайло Манкович, 
Йосип Змій-Микловшик, Фердинанд Видра та ін. У результаті виконаних 
на ми пошукових робіт виявлено невідому раніше первісну композицію 
скле пін ня головного нефу Ужгородського кафедрального собору авторства 
Фер ди нанда Видри 1858 року, ідентифіковано його як автора живопису 
на бічних вівтарях названого собору та (на основі порівняльного аналізу) 
жи во пису іконостасу церкви в с. Золотарево Хустського р-ну. 

Показано, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у церковному жи-
во пису Закарпаття активно проявляється індивідуальна творча ма не ра 
ряду художників (Ігнатія Рошковича, Юлія Віраґа, Корнелія Фен ци ка), 
що веде до появи нових художніх форм, яка тісно пов’язана з за галь но-
європейськими художніми тенденціями. Прикладами таких новацій є 
ви ко нан ня І. Рошковичем композицій «Моління про чашу» та «Передача 
клю чів св. Петрові» у кафедральному соборі м. Пряшів (1881 р.) і робота 
Ю. Віраґа для церкви Мукачівського монастиря, де відобразилася його 
живописна манера, здобута в паризькій академії Жульєна. 

Розкрито важливість церковного живопису як чинника проникнення 
на територію краю модерних мистецьких течій (зокрема, сецесії), прояви 
чого спостерігаємо у стінопису семінарської каплиці Трьох Святителів 
в Ужгородському замку та греко-католицької церкви Покрови Пр. Бо-
го ро диці (м. Дебрецен, Угорщина). На основі зібраного матеріалу можна 
ствер джувати, що останнім проявом професійного церковного мистецтва 
у нових культурних умовах стала творчість Йосипа Бокшая, який став 
ос тан нім професійним церковним художником першої половини ХХ ст. 
і водночас засновником нового мистецтва на Закарпатті. Розкрито від об ра-
жен ня у церковному малярстві Й. Бокшая 1924–1948 рр. ідей та художніх 
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форм, породжених неоромантизмом, що проявилося в ідеалізації власного 
на роду, підкресленій увазі та пієтеті до національного (українського) та 
кон фесійного (греко-католицького) чинників у створених ним живописних 
ком по зиціях. Збережені фотоматеріали, ужгородська періодика 1919– 
1938 рр. та полотна Адальберта Ерделі свідчать про його інтерес до цер-
ковної тематики (зокрема, його картину з зображенням Христа на фо ні 
вибухів, падаючих літаків і палаючих храмів названо першою мо дер ніст-
ською композицією для греко-католицької церкви).
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Адам, Адам Дюла (Юлій Адам, Ádám Gyula). Художник із міста Іжосег 
(Угорщина), автор живопису церкви св. Петра і Павла (1870) у с. Теково, 
Виноградівського р-ну, свідченням чого є напис на західній компози-
ції «festette Ádám Gyula 1917»1. 29 листопада 1916 р. разом з Степаном 
Стрижем завершив малювання храму та іконостаса церкви св. Василія 
Великого (1868) у с. Гудя Виноградівського р-ну2.

Білге. Матіас де Білге. Живописець із м. Трір. У 1778 р. владика Андрій 
Бачинський уклав з художником договір на виконання живопису для 
кафедрального собору в Ужгороді, де він ще працював у 1779 р.3

Біллер, Карл Біллер (Karol Biller). Художник і золотар, виконав престол та 
напрестольну ікону в 1888 р. для церкви Усіх Святих (1912) с. Буковець 
Воловецького р-ну.4. 

Богоданський, Йосип Богоданський (1800–1884), Павло Богоданський 
(1831–1909), Антон Богоданський (1836–1913). Художники з м. Ясліська 
(Польща). На території Пряшівської єпархії виконали живопис майже 
до 25 церков5. 

Бокшай, Йосип Бокшай (1891–1975). Визначний закарпатський художник, 
один з основоположників закарпатської художньої школи, народився 
2 жовтня 1891 р. у с. Кобилецька Поляна Рахівського р-ну. Навчався у 
Будапештському королівському інституті мистецтв, серед його вчите-
лів був Імре Ревес. Наприкінці 1920-х отримав номінацію єпархіально-
го художника. У 1912 р. виконав живопис у вівтарній частині церкви 
Покрови Пр. Богородиці у с. Лохово Мукачівського р-ну. Автор стіно-
пису в храмі Найсвятішого Серця Ісусового (1876) монастиря ЧСВВ в 
м. Ужгород. На склепінні храму, після 1923 р., виконав композицію «Ва-
силій Великий – засновник монашества»6. Його пензлю належать пор-
трети єпископів: Петра Гебея (1924), Олександра Стойки (1934), Теодора 
Ромжі (1941 та другий портрет – 1944)7. На прохання єпископа Петра Ге-

1

4

5
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бея 1927 р. виконав ескізи та живопис єпископської каплиці у резиденції 
мукачівських єпископів. У 1929 р. виконав розписи у церкві Покрови 
Пр. Богородиці у селі Новий Руськов біля Требішова (Словаччина). 
У 1932 р. виконав стінопис для церкви св. Миколая Чудотворця Мало-
березнянського монастиря. Працював над композиціями для намісного 
ярусу іконостаса ц. Св. Духа (1933 – 1934) монастиря ордену редемпто-
ристів у м. Михайлівці (Словаччина)8. Живопис 1934 р. у ц. св. Кирила 
і Мефодія в с. Сторожниця: вівтарна картина «Христос Учитель з пред-
стоячими Кирилом та Мефодієм», а також по обидва боки від іконостаса 
дві роботи: «Марія з дитям» та «Хрещення Господнє». У 1935 р. створено 
запрестольний образ Покрови Пр. Богородиці для Покровської церкви 
у с. Чічаровце (Східна Словаччина). У 1936 р. розписи у церкві с. Чіча-
ровце та два бічні вівтарі «Розп’яття», «Серце Ісусове», а також образ 
«Св. Терезка» для церкви Всіх Святих (1905) с. Баркасово Мукачівського 
р-ну. У 1937 р. робота у новому храмі у с. Матьовце (Східна Словаччина). 
Автор стінопису «Віднайдення Хреста Господнього» та шести образів 
отців церкви, які датуються 1938-1939 рр., в Ужгородському кафедраль-
ному соборі Воздвиження Животворящого Хреста Господнього. Пензлю 
художника належить композиція «Свята Родина» у церкві св. арх. Михаї-
ла (1881) у с. Чабанівка Ужгородського р-ну9, а також образ бічного вівта-
ря 1948 р. у церкві Св. Трійці (1798) селища Великий Березний. У 1943 – 
1944 рр. художник працював над оздобленням храму св. архангела Ми-
хаїла у Марія-Повчі (Угорщина). У 1948 р. виконав живопис для іконо-
стаса церкви св. Миколая Чудотворця (1946) с. Доробратово Іршавсько-
го р-ну.

Бродлакович, Ілля Бродлакович (Вишенський). Художник із Судової Ви-
шні, який, працюючи на Закарпатті, також підписувався «маляр мука-
чівський», автор низки творів, які виконав протягом 1660 – 1670-х ро-
ків: «Архангел Михаїл», «Богородиця Одигітрія», «Собор арх. Михаїла», 
«Св. Миколай» та «Три Святителі».

Буреш, Войтех Буреш. Художник, перемалював у 1937 р. живопис церкви 
св. Петра і Павла (1870) с. Старе Давидково Мукачівського р-ну. Пере-
малював у 1940 – 1941 рр. стінопис церкви св. Василія Великого (1860) у 
с. Кайданово Мукачівського р-ну10. 

Вагарко. Автор намісних ікон «Богородиця», «Христос», «Св. Миколай» та 
«Св. Михаїл» 1891 р. у церкві Різдва Пр. Богородиці. (1880) с. Тересва 
Тячівського р-ну. 
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Вейріх, Йоан Вейріх (Wеіrih Johan). Художник співпрацював з Фердинан-
дом Видрою, зокрема над живописом у 1865 р. у церкві Покрови Пр. Бо-
го  ро  диці (1838) с. Білки Іршавського р-ну. У 1866 р. завершив роботу 
над стінописом церкви Вознесіння Господнього (1858) у с. Мала Розтока 
Ір шавського р-ну. Виконував стінопис 1870 р. для церкви св. арх. Миха-
їла у с. Мідяниця Іршавського р-ну11. Також працював над живопи сом 
1871 – 1872 рр. у церкві св. арх. Михаїла (1871) у с. Горбок Ір шавсько  го 
р-ну. Янош Вейріх у 1884 – 1885 рр. виконав стінопис нави і святили ща 
церк ви св. Миколая Чудотворця с. Дунковиця Іршавського р-ну, йо му 
приписується також виконання ікон для іконостаса цієї ж церкви12. 

Валасиновський, Теодор Волосиновський (Theodorus Valasinovsky). Живо-
писець, вірогідно, із Галичини із с. Волосиново, автор образів для іконо-
стаса 1811 р. церкви св. Петра і Павла с. Нижні Ворота (попередня назва 
Нижні Верецьки) Воловецького р-ну. Про роботу художника свідчить 
напис на іконі Мойсея зі скрижалями з пророчого ряду. «СКРИЖАЛИ 
М ѴСЄА ПЕРСТОМ БОЖИМЪ ПИСАНЫА И // Feliciter Regnante 
Francisco Primo, anno 1811 men/ se augusto Iconostasion Also Vereckense 
terminatum est / Pro existente cl. R. D. Alexandro Kovordanyi Parocho et / v;a 
Diacono Also Vereckensis. / Pinxit et Auravit Theodorus Valasinovsky»13. (За 
щасливого правління Франца І у 1811 р. закінчено іконостас у Нижніх 
Верецьких). У нижній частині тябла зазначено, що малював і золотив 
іконостас Теодор Валасіновський (Валасиновський).

Валі, Антоній Валі, Вал (Antoni Val). Художник, який виконував стінопис у 
церкві св. Миколая Чудотворця у с. Колодне Тячівського р-ну. За латин-
ським написом (знайти не вдалося) на плафоні, «почесний громадянин 
Антоній Валі»14. У церкві с. Колодне на стелі над хорами напис «Pinxit 
Antoni Val»15. У селі Вишково Хустського р-ну в реформатському храмі 
зазначено, що Антоній Валі був дворянином з Вальду в комітаті Нітра і 
у віці 47 років розмалював плафон храму, закінчивши роботу в серпні 
1789 р.16.

Вацик, Теодоръ Вацик. Живописець, згаданий як академічний маляр у на-
писі на склепінні церкви Св. Духа (1906) у с. Великі Ком’яти Виноградів-
ського р-ну. Напис: «Сей храм мальов./ (Фрешко) за Папи рим. Пія ХІ/ 
єп. Мук. Олександра Стойки,/ нам. Івана Рабара и сина Ів./ – куратори: 

11

14

15 
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Іван Лендєл, Михаил Пушкаш/ Михаил Аркадій, акад. Малярь Теодоръ 
Вацик/ мурник Василь Олексик і Павло/ року Божого 1932»17. 

Видра, Фердинанд Видра (1815–1879), W.F. Мукачівський єпархіальний ху-
дож ник, у 1858 р. виконував живопис для Хрестовоздвиженського ка-
фед рального собору в Ужгороді, а також розпис у 1858 р. храму свв. Пет-
ра і Павла (1830) у с. Туриця Перечинського р-ну. Автор живопису для 
жертовника та амвона 1859 р. у церкві Різдва Пр. Богородиці (1770) 
с. Зарічево Перечинського р-ну. Про роботу майстра у церкві свідчить 
напис, який зберігся на зворотному боці іконостаса: «Храмъ сєй Божій 
выстроєнный 1770 г., а іконостасъ и олтаръ вирѣзанный и расписаный 
1809 г. рѣзбаремъ Дγхновичемъ а їконописцемъ Тимоѳємъ Кагарскимъ. 
Парохомъ был: В Ивашковичъ, кураторами: Лицо М., Брдакъ В., Бодакъ 
Ф., Геричъ М., Керецманъ Ф. Божій храмъ расписанный а жертвенникъ и 
казательница поставленны 1859 г. дѣствїємъ їконописца Ф. Видра, мал р  
Августа Свободы и золотника Ф. Поволиѣ. Сіє благоє дѣло проведено во 
врем  пароха и намѣстника В. Медвецкого кγраторовъ: Керецманъ Г., 
Мγлеса М. при содѣйствіи всей громады, а особливо Мγлеса Ф. Чилипка 
М., Мγлеса П., Клин И., Мγлеса В., Бодак Ф.» У 1860 р. виконав живопис 
для іконостаса церкви Вознесіння Господнього у с. Сімерки Перечин-
ського р-ну18. У1865 р. разом з Йоаном Вейріхом виконав стінопис та 
живопис для іконостаса, престола, жертовника і дияконника у ц. Успін-
ня Пр. Богородиці с. Білки Іршавського р-ну. У 1866 р. завершив робо-
ту над живописом стін церкви Вознесіння Господнього (1858) у с. Мала 
Розтока Іршавського р-ну. Працював також над живописом у церкві 
св. арх. Михаїла (1871) у с. Горбок Іршавського р-ну, який було виконано 
у 1871–1872 рр., про що свідчить напис на зворотному боці ікони «Бого-
родиця Одигітрія» намісного ряду: «Подъ єпископствомъ: Єго Высоко 
Прєвосходитєльства Г. СТЕФАНА БЕРЛАНѣЯ Под Титорствомъ Іоанна 
Сумиоь и В...В...ряг и подь сѣльськимь Сuдіемь Василія А... Совирши-
лося Шаркадь 1872 Мая...» та напис на звороті ікони «Спаситель»: «Сей 
Іконостазіонь, и цѣла Церковь измальованна в роках 1871, и 1872. Чрезь 
Бд. Г. Фердинанда Вѣдри и І аніа Вайріха Позолочена в роках 1870, и 
1871 – чрезь: Фр. Поволнѣ и оурѣзанное внєи дєрєво. Чрєзь Г. Стефана 
Ковачь и Онуфрія Кокодиняк вроках 1868, 1869, й 1870». Виконав стіно-
пис кін. ХІХ ст. для церкви Вознесіння Господнього (1752) с. Новоселиця 
Перечинського р-ну; намісні образи у зріст людини для церкви Успін-
ня Пр. Богородиці (1859) у м. Мукачеві. Автор живопису для церкви 
свв. Петра і Павла (1870) с. Старе Давидково Мукачівського р-ну. Серед 
останніх робіт художника було виконання стінопису та живопису іко-
ностаса (1875) для ц. Івана Хрестителя в с. Золотарево Хустського р-ну.
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Винар, Ілля Винар. Майстер з Підгорян, виконав іконостас 1922 р. для церк-
ви Різдва Пр. Богородиці (1929) у с. Глинянець Мукачівського р-ну19, а 
також разом з братами Когутичами з Ракошина виконував іконостас для 
церкви св. арх. Михаїла (1925) с. Нижня Визниця Мукачівського р-ну.

Віраґ, Юлій Віраґ (1880 – 1949). Живописець, народився у м. Хуст 1 листо-
пада 1880 р.20, закінчив гімназію в Ужгороді, вивчав мистецтво у Парижі 
в академії Жюльєна, а згодом в академії у Мюнхені. У 1901 р. поїхав до 
Америки, де за композицію «Коронування Пр. Діви Марії» здобув ви-
нагороду. Повернувшись додому, у 1906 р. вступив до чину св. Василія 
Великого і протягом трьох років розробляв креслення іконостаса та ви-
конав стінопис з плафонними композиціями «Проповідь св. Мефодія» 
та «Славословіє» для монастирської церкви св. Миколая Чудотворця 
Мукачівського монастиря. У корпусі келій зберігаються п’ять творів ху-
дожника. У 1915 р. був мобілізований на італійський фронт, де провів 
три роки. Він є автором образів намісного ряду церкви Різдва Пр. Бого-
родиці (1910) у с. Дротинці Виноградівського р-ну. Його авторству на-
лежать образи іконостаса (датовані 26 грудня 1917 р.) та вівтаря церкви 
св. арх. Михаїла (1913) с. Нове Давидково Мукачівського р-ну21. У 1921 р. 
виконав живопис для іконостаса церкви Вознесіння Господнього (1877) 
у с. Чопівці Мукачівського р-ну, а також образи, які датуються 1923 р., 
для намісного ряду церкви Успіння Пр. Богородиці (1911) у м. Виногра-
дів. Художником також створено у 1926 р. намісні образи для іконоста-
са церкви Усіх Святих (1912) с. Буковець Воловецького р-ну22. У 1927 р. 
виконав живопис хреста для церкви Св. Духа (1882) у с. Щербовець Во-
ловецького р-ну. За цю роботу громада заплатила 1000 крон23. Автор об-
разів церкви Успіння Пр. Богородиці 1907 р. с. Зняцево Мукачівського 
р-ну. У 1928 р. був призначений єпархіальним художником24. Також ху-
дожнику приписується образ Богородиці для бічного вівтаря у церкві 
Вознесіння Господнього у м. Хуст (1799)25. 

Ворохта, Андрій Ворохта. Художник із Галичини, виконав за співпраці з 
Йосипом і Корнелієм Романовськими у 1832 р. живопис іконостаса для 
церкви Воздвиження Чесного Хреста (1826) у м. Рахів.
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Гаєцький, Андрій Гаєцький. Художник, у 1736 р. виконав живопис для іко-
ностаса у с. Венеція (Словаччина)26. 

Гаєцький, Микола Гаєцький (маляр Бардиївський). Художник, у 1744 р. ви-
конав живопис іконостаса у дерев’яній церкві с. Ялинка (Словаччина)27. 

Гелфер, Л. Гелфер. Майстер із м. Бардейов (Словаччина), автор іконостаса 
церкви Різдва Пр. Богородиці (1806) с. Дравці (зараз частина м. Ужго-
род).

Гершлінгер, Себастьян Гершлінгер. Живописець із м. Гуменне (Словаччи-
на). Вірогідно, завершував розписи святилища Хрестовоздвиженського 
кафедрального собору в Ужгороді28. 

Головчак, Микола Головчак. Автор стінопису нави 1873 р.29 церкви св. арх. 
Михаїла с. Ракошино (1833)30, стінопису 1891 р. у церкві св. Василія Ве-
ликого (1860) у с. Кайданово Мукачівського р-ну. Виконав живопис іко-
ностаса 1894 р. (?) для церкви Покрови Пр. Богородиці (1839) у с. Лохово 
Мукачівського р-ну. Можливо, той же автор, Головач Міклош, виконав 
стінопис 1877 р. у церкві св. Миколая Чудотворця у с. Раково Перечин-
ського р-ну31. Ікони 1899 р. для іконостаса церкви Різдва Пр. Богородиці 
(1844)32 с. Арданово Мукачівського р-ну.

Гомонай, Ернев Гомонай. Ужгородський різьбяр, виготовив балдахін для 
престолу церкви св. Миколая Чудотворця (1905) с. Стара Стужиця Ве-
ликоберезнянського р-ну33.

Динестранський, Йоан Динестранский (Ioannes Dinesztranszky). Живопи-
сець, згадується як піктор з Полонії (Pictor ex Oppido Drobics), найвіро-
гідніше, з м. Дрогобич 1796 р.34.

Дуковський, Олександр Дуковський. Художник, який (за свідченнями з на-
писів) співпрацював з Михайлом Манковичем над живописом іконоста-
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са 1825 р. церкви св. арх. Михаїла (1813) с. Нересниця Тячівського р-ну, 
а також іконостаса 1825 р. церкви св. Івана Хрестителя (1826) у с. Пастіл-
ки Великоберезнянського р-ну.

Духнович, Мартин Духнович (Духновський). Майстер із м. Стропков (Сло-
ваччина). Автор іконостасів для церкви с. Корумля 1788 р., с. Тополя, 
с. Гажин (Словаччина) та с. Кальник (Мукачівський р-н). Автор іконоста-
са і престолу церкви Покрови Пр. Богородиці (1777) у с. Невицьке Ужго-
родського р-ну, який датується 1798 р., про що свідчить напис на табли-
ці, яка знаходиться на тильній стороні іконостаса. «Ик ностасъ Цєрквє 
Νєвєстчанской и Пртолъ Рѣзалъ Мартинъ Духнович и оусилованіємъ 
Ктиторовъ с. Храма Росолъ Пєтра Стасюкъ І ана, дюрикъ Паѵла и Прє 
Г Пєтра Боровскаг  Пароха Року Хва чи и и Паки Року Хва а з за оуси-
алованє Ктиторовъ с: храма Калиничъ Василї . Балогъ Георгї . Піпкъ 
Міха. Моримуха Гє р. Дудик Василі . Богданъ Міхал: Карпєй Ка………
Кузьма Василій При І ана Бокшай: Пароха Столичног Пѣвца І ана 
Югасєвїчъ, Бранного Роб……… Тімоѳєя Кугарскїй Ік нописєц єсть 
Той же Ік ностасъ Иабла. омъ Пар хіановъ а Сицє Рѣзбарови Данні є 
Чотыри Сто п Нѣмєцкїх Златах Іжє Мал рови Єденъ Тис щъ Три Сто 
Чотыри Νѣмє. Маляр». Автор іконостаса церкви Різдва Пр. Богороди-
ці (1770) с. Зарічево Перечинського р-ну. Про останнє свідчить напис 
на зворотному боці іконостаса: «Храмъ сєй Божій выстроєнный 1770 г., 
а іконостасъ и олтаръ вир занный и расписаный 1809 г. р збаремъ 
Д хновичемъ а їконописцемъ Тимоѳємъ Кагарскимъ. Парохомъ был: 
В. Ивашковичъ, кураторами: Лицо М., Бодакъ Ф., Геричъ М., Керецманъ 
Ф. Божій храмъ расписаный а жертвенникъ и казательница поставленны 
1859 г. д ствїємъ їконописца Ф. Видра, мал р  Августа Свободы и 
золотника Ф. Поволи . Сіє благоє д ло проведено во врем  пароха 
и нам стника В. Медвецкого кγраторовъ: Керецманъ Г., Мγлеса М. при 
сод йствиі всей громады, а особливо Мγлеса Ф., Чилипка М., Мγлеса 
П., Клин И., Мγлеса В., Бодак Ф.»35. У 1813 р. виконав іконостас та іконо-
пис для нього у церкві Покрови Пр. Богородиці с. Сімер Перечинського 
р-ну36. 

Екштейн Франциск і Себастьян Екштейн. Художники з Морави 
(м. Брно). Франциск Екштейн у 1740 р. розпочав роботу над стінописом 
єзуїтського костелу в м. Львів37, а після його смерті роботу продовжив 
його син Себастьян.

Ерделі, Адальберт Ерделі (Гриць). Визначний закарпатський художник, 
один із основоположників закарпатської художньої школи, автор вів-
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тарної картини для церкви Св. Трійці у м. Виноградів, яка була спо-
руджена стараннями головного лікаря Стефана Рокіцького і освячена 
єпископом Олександром Стойкою 20 вересня 1936 р.38.

Жолнаї Ґ. та Жолнаї І. Виконували живопис на початку ХІХ ст. (у відпо-
відності до латинського напису на звороті ікони з жертовника «Зняття з 
Хреста» дата прочитується 180...) ц. Покрови Пр. Богородиці у с. Мирча 
Великоберезнянського р-ну. «Малювали Ґ. і І. Жолнаї за кураторів Си-
мона Слов’янича та Стефана Балажа 180... року»39. 

Загораї Янош (Zahoray János). Народився 17 липня 1835 р. у Мараморош-
Сігеті у батьків римо-католиків. Навчався в рідному місті, а згодом в 
Буді, мав велику схильність до живопису. З 1868 по 1875 рік як художник 
і вчитель працював у Буді. У 1874 р. Загораї приїхав до Мукачева, де роз-
почав працювати у Мукачівській королівській гімназії викладачем ма-
лювання40. У 1878 р. у Мукачеві він виконав портрети для Берегівського 
жупанату, зокрема І. Сечені, Ференца ІІ Ракоці, Лайоша Кошута. У 1877 р. 
на прохання єпископа Івана Пастелія створив парадні портрети єписко-
пів Василя Поповича (1837–1864), Стефана Паньковича (1866 – 1874) та 
Івана Пастелія (1874–1891). Цікавим фактом є і те, що 1898 р. по вулиці 
Ілони Зріні у своїй майстерні він відкрив першу свою виставку. Цьому 
майстру належать також портрети єпископів сігетських, а ще художник 
виконав портрети сігетських ієрархів Яноша Гаама, Мігая Гаама, Петра 
Клобушіцкі та Флоріана Ковача41.

Змій-Микловшик, Йосип Змій-Микловшик (1792 – 1841). Народився 20 бе-
резня 1792 р. у с. Словінка Спіської жупи (зараз Кошіцький край, Східна 
Словаччина) у селянській родині Матвія Змія і Олени (дівоче прізвище 
Гойдич). До його родинного прізвища додавали односельчани уточнен-
ня Микловшик від імені Міклош (Микола)42 або, за іншою версією, це 
сталося у часі його перебування у монастирі у Красному Броді (1809 – 
1814)43. Улітку 1809 р. Йосип Змій вступив до чину св. Василія Велико-

41
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го44, де прилучався і до малярської справи у тамтешнього монаха-іконо-
писця45. 1 травня 1814 р. приїхав до Відня46, де 24 квітня 1814 р. вступив 
на факультет живопису47. По завершенні навчання 22 лютого 1823 р. 
отримав диплом живописця48. У 1831 р. виконав ікони для церкви Різд-
ва Пр. Богородиці в с. Шайосегед49 (Угорщина, Боршод-Абауй-Земплін). 
Для церкви Покрови Пр. Богородиці (1826 р.) у с. Ряшів50 (Словаччина) 
виконав іконостас 1832 р.51. 29 травня 1833 р. відповідним декретом но-
мінований єпархіальним художником Пряшівської єпархії52. У 1835 р. 
працював у Великім Сулині, за живопис мав винагороду 1250 форин-
тів53. У 1836 р. виконував живопис до церкви у Пустагазі, а в 1837 р. 
виконав на полотні образи св. Миколая, св. Варвари та Богородиці для 
церкви с. Варганьово54; 1838 р. провів поновлення образів для храму в 
Сланській Новій Вісі. 1841 р. захворів на тиф, 1 грудня 1841 р. помер і 
був похований на пряшівському цвинтарі55. 

Змій-Микловшик, Михайло Змій-Микловшик. Племінник визначного пря-
шівського єпархіального художника Йосипа Змія-Микловшика, автор 
живопису для іконостаса церкви Успіння Пр. Богородиці (1859) м. Му-
качево56.

Зятюк. Автор «Страшного суду» у церкві св. Миколая Чудотворця (1732) 
с. Присліп Міжгірського р-ну57. 

44
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51
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Ілля, Ілія, маляр Хуски (Ілія маляр хуски). Вірогідно, має відношення до 
малярського осередку в Хусті, у 1734 р. відновлював іконостас (втраче-
ний) у церкві св. Миколая Чудотворця (XV ст.) у с. Колодне Тячівського 
р-ну57а. Ікони цього ж майстра 1735 р.58.

Іяс, Юлій Іяс (Яцик) (1874 – 1841). Своє прізвище Яцик у часі мадяризації 
поміняв на Іяс59. Навчався у Будапешті, Мюнхені та Парижі, подорожу-
вав до Америки. Виконував, поряд зі світським живописом, образи для 
церков, а також портрети усіх єпископів, починаючи від владики Івана 
Брадача до єпископа Антонія Папа, за що отримав у 1922 р. звання му-
качівського єпархіального художника.

Кадар (Гийза) і Нейметі. Настінний живопис 1903 р. для церкви Благові-
щення Пр. Богородиці (1863)60, стінопис та ікони для іконостаса 1903 
1904 рр. для церкви свв. Петра і Павла (1903)61. Кадар і Голберг виконали 
настінний живопис 1904 р. у церкві св. арх. Михаїла (1864) с. Нижнє Бо-
лотне Іршавського р-ну62. 

Коллаї, Стефан Коллаї (Stephane Kallayi). Автор проекту іконостаса для 
церкви в м. Токай (Угорщина), виконаний 1791 р.63.

Клімек. Художник, автор живопису церкви Різдва Пр. Богородиці (1806) 
с. Дравці (частина Ужгорода).

Ковалицький, Петро Ковалицький. Ужгородський різьбяр та золотар, 
ав тор іконостаса 1879 р. для церкви Успіння Пр. Богородиці (1861) 
с. Крас на Тячівського р-ну. Також виконав іконостас у 1881 р. для церк-
ви Різд ва Пр. Богородиці64 (1870) у с. Олешник Виноградівського р-ну. 
1889 р. виконав настінний живопис для церкви Успіння Пр. Богородиці 
у с. До ма нинці (Ужгород)65. У 1891 р. виконав кіот для церкви с. Костьова 
Пас тіль Великоберезнянського р-ну, про що свідчить напис: «Ezen Oltár 
készitetett 1891 Fő Tisztelendő Kovács Konsztantin fő Kurátor Lenyo Sztanko 
idejökben. Készitette Kovalicsky Péter egyha. megyei Képfaragó és aranyozó 
Ungvárt», та іконостас 1915 р. церкви Різдва Пр. Богородиці (1882) у 
с. Люта Великоберезнянського р-ну.

Ковач, Стефан Ковач. Разом з Онуфрієм Кокодиняком працював над іко-
ностасом 1870 р. у церкві с. Горбок Іршавського р-ну.
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Кокодиняк, Онуфрій Кокодиняк (Когодинчак). Художник-різьбяр, заснов-
ник цілої родини вправних майстрів по дереву. У с. Приборжавське Ір-
шавського р-ну працювали його три сини – Теофіл, Модест та Корнелій. 
Складається враження, що Онуфрій Когодинчак (уточнене прізвище 
Кокодиняк) активно співпрацював із Фердинандом Видрою у часі ро-
боти живописця на Іршавщині. Його роботи відомі окрім Тереблі Тячів-
ського р-ну у Розтоці Іршавського р-ну, іконостас у Білках Іршавського 
р-ну також виконував Онуфрій Когодинчак66. Автор іконостаса 1870 р. у 
с. Горбок Іршавського р-ну.

Корнмаєр, Йосип (Йозеф) Корнмаєр. Настінний живопис 1827–1828 рр. 
у церкві св. Миколая Чудотворця (1779) у с. Данилово Хустського 
р-ну67. Стінопис на сьогодні втрачено. Відомо, що на склепінні в центрі 
було зображення Оранти, в кутах – чотирьох євангелістів. На стінах – 
«Жертвоприношення Авраама», «Старозавітна Трійця» та євхаристич-
ні символи. Техніка стінопису - клейова на каолінових грунтах. Коло-
рит – відкритий, грубуватий. У 1990-х попри значні втрати ще можна 
було розгледіти на західній стіні вівтаря у центрі зображення жертов-
ника, а біля нього у молитовній позі старця. За ним ще одна фігура, 
а біля краю стіни невеликі бісики. З протилежного боку від жертов-
ника три фігури у молитовних позах. Найвірогідніше, що тут було ви-
конано композицію жертвоприношення Іллі. Під зображенням напис, 
з якого можна розібрати, що розписи виконував Корнмаєр (1827–1848). 
На східній стіні вівтаря по боках проглядалися декоративні консолі, 
а над вікнами елементи картушів. На склепінні в овальних медальйонах 
– по три святі, а нижче, вірогідно, знаходилися страсні композиції воріт, 
де можна розгледіти фігуру в митрі.

Корсинський, Стефан Корсинський, або Коршинський (можливо, Сте-
фан маляр Теребельський), художник, автор проекту і фундатор церкви 
св. Миколая Чудотворця (1813) у с. Теребля Тячівського р-ну. У праці 
В. Гаджеги за 1801 р. йдеться про церкву в Тереблі, яка стала замалою 
для громади, тому пропонується її «із переди побольшити і збудувати 
с звоницею, із твердого матеріала созданоі от Стефана Корсинського, 
маляра, як добродітеля с содєйствієм народа. Проект і буджет предла-
гаються ерару»68. 

Краккер, Йоган Лукас Краккер (Kracker Johann Lucas). Художник, наро-
дився у Відні 1717 р., помер у Егері 1779 р. Навчався у Віденській акаде-
мії, працював у Грацці, згодом у Чехії і Моравії, малював вівтарні образи 
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та виконував стінопис. Його пензлю належать твори: 1754 (?) – розпи-
си церкви чину св. Павла у Вранові; 1757 р. – вівтарний образ у храмі 
чину св. Павла у Шаштині; 1762–64 рр. – розписи плафона, вівтарні 
образи у храмі та монастирі чину премонстрантів; на прохання ужго-
родського зам. декана о. Імре Горвата у 1763 р. виконав вівтарний образ 
св. Юрія для приходського новозбудованого храму в Ужгороді69; у 1765 р. 
виконав плафон єпископської каплиці та каплиці Марії в соборі Егера; 
1769–70 рр. виконав плафон церкви єзуїтів у Егері та тут же вівтарний 
образ церкви міноритів; 1770 р. – автор образу головного вівтаря церкви 
с. Тисопюшпокі; 1771 р. завершив образ бічного вівтаря в храмі Сихола-
ма; 1771 р. реставрував живопис Маульбеча у комаромській єзуїтській 
церкві (живопис було пошкоджено землетрусом 1764 р.); 1772 р. – 
фрески літнього палацу єпископа в Егері, образ бічного вівтаря у ри-
мо-католицькому храмі Беюша, вівтарний образ у храмі с. Ясароксалаш; 
1773 р. – два образи бічних вівтарів собору в Егері; вівтарний образ 
у с. Мезьотаркань; 1744 р. – розпис плафона протоієрейського палацу 
у Егері, образ головного вівтаря у храмі м. Банська-Бистриця; 1774 р. – 
образ головного вівтаря у храмі с. Егербакта; образ бокового вівтаря в 
церкві міноритів в Егері; 1776 – 1777 рр. – плафонний розпис у замкові 
родини Подманіцкі в Асоді; 1777 р. – вівтарний образ у храмі с. Кере-
чен; 1778 р. – плафон бібліотеки ліцею у Егері; 1779 р. – вівтарні образи 
у храмах сіл Бюккжерц і Девечер, фрески трапезної монастиря сервізів 
в Егері, вівтарний образ св. Стефана в храмі с. Фельдебрьо70. 

Крижановський. Художник, який працював на початку ХІХ ст. для Пряшів-
ської єпархії і помер від тифу на початку 1830-х рр.71.

Кугаровський, Тимофій Кугаровський (Кагарский). Художник, автор жи-
вопису іконостаса церкви Покрови Пр. Богородиці (1777) у с. Невиць-
ке Ужгородського р-ну, який датується 1798 р., про що свідчить напис 
на таб ли ці72. «Ик ностасъ Цєрквє Νєвєстчанской и Пртолъ Рѣзалъ 
Мартинъ Духнович и оусилованіємъ Ктиторовъ с. Храма Росолъ Пєтра 
Стасюкъ І ана, дюрикъ Паѵла и Прє Г Пєтра Боровскаг  Пароха Року Хва 
а чи и Паки Року Хва а з за оусиалованє Ктиторовъ с: храма Калиничъ 
Василї . Балогъ Георгї . Піпкъ Міха. Моримуха Гє р. Дудик Василі . 
Богданъ Міхал: Карпєй Ка………Кузьма Василій При І ана Бокшай: Па-
роха Столичног Пѣвца І ана Югасєвїчъ, Бранного Роб……… Тімоѳєя 
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Кугарскїй Ік нописєц єсть Той же Ік ностасъ Иабла. омъ Пар хіановъ 
а Сицє Рѣзбарови Данні є Чотыри Сто п Нѣмєцкїх Златах Іжє Мал рови 
Єденъ Тис щъ Три Сто Чотыри Νѣмє. Маляр». Автор іконопису 1809 р. 
для іконостаса церкви Різдва Пр. Богородиці (1770) с. Зарічево Перечин-
ського р-ну.

Лендєл, Базиліус Ленґел (Василій Лендєл, László Lengyel). Художник-різь-
бяр з Гайдудорога, згадується як автор різьблення іконостаса у гайду-
дорозькому кафедральному соборі Введення Марії до Храму 180873 р., 
а також автор 1819 р. іконостаса та кіота в церкві с. Лозянський Між-
гірського р-ну, про що свідчить напис на кіоті: «Пархгиани/ смотритє во 
крый/ час! / При мнѣ Димитри Талап/ковѣч Адмистратор; Парохъ/ Во-
ловски, и Кγраторы, Стефан/ Цар, и Андриы Сопко, и І фнъ Шоваг/ За 
сі  вс  вырѣзаный Образы Данно/ Три сто нѣмецькыгъ, а рѣзбар из До-
рога / тγ робил, Базилиγс Ленгел во Помо / щію Бжию Совершил, Лита 
по Хри../ А ДІ Мца августа З» (7 серпня 1819 р.)74.

Лісовський, Володимир Лісовський. Художник, автор настінного живопису 
у церкві Успіння Пр. Богородиці (1911) у м. Виноградів, який виконав 
за 4000 крон. Автор живописа іконостасу та стінопису в церкві Успіння 
Пр. Богородиці (1910 (?). с. Чома Виноградівського р-ну, про що свід-
чить напис, який зберігся на склепінні біля хорів, – ініціали WL75. 
У 1941 р. виконав живопис для церкви Покрови Пр. Богородиці (1868) 
с. Колодне Тячівського р-ну.

Логр, Ференц Логр (Lohr Ferenc). Живописець з м. Будапешт, автор стіно-
пису в ц. Покрови Пр. Богородиці (1910) у м. Дебрецен (Угорщина)76 і, 
вірогідно, автор стінопису в каплиці Трьох Святителів в Ужгородському 
замку.

Лука, Михайло Лука (Mihalko Luka). Художник, співпрацював з Михайлом 
Манковичем над живописом іконостаса церкви св. арх. Михаїла (1803) 
у м. Міжгір’я77. 

Майергоффер, Йоан Майергоффер (Ioanne Majеrhoffer). Згаданий у дого-
ворі 1798 р. як ужгородський скульптор, який уклав договір з церков-
ною громадою Великих Капушан (Східна Словаччина) про виконання 
іконостаса78. 
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Меєровський, Йосиф Меєровський (Iosephi Mejerovszky). Художник, при-
йнятий на роботу в єпархії єпископом Йоаном Брадачем 1770 р. Він ре-
комендується парохам як живописець, мистецтво якого отримало схва-
лення при єпископі79. 

Мієровський, Сильвестр Мієровський та Іван (Ян) Мієровський. Брати, 
відомі митці, які зробили значний внесок у розвиток церковного живо-
пису в церквах сучасної Східної Словаччини80. 

Майстер іконостасів з околиць Славська.81 Художник, або група митців, 
середини XVIII ст. До цього кола належать роботи: ікона «Богородиця 
Одигітрія» з с. Бистрий (Котельниця), Воловецький р-н; «Вознесіння 
Господнє» с. Бистрий (Котельниця), Воловецький р-н; «Св. Миколай 
Чудотворець» с. Буківцьова, Великоберезнянський р-н; «Богородиця 
Оди гітрія» с. Буківцьова, Великоберезнянський р-н; «Архангел Михаїл» 
с. Бу ківцьова Великоберезнянський р-н; «Розп’яття Господнє з пред-
стоя чими» с. Буковець, Воловецький р-н; «Богородиця Одигітрія» 
с. Під полоззя, Воловецький р-н; «Христос Учитель» с. Абранка, Воло-
вецький р-н. Ікони в ц. Св. Миколая с. Бистрий (Іваново), Богороди-
ці Одигітрії з ц. Покрови Пр. Богородиці с. Канторяноші (Угорщина), 
іконостас ц. свв. Петра і Павла с. Туриця, Перечинський р-н, іконостас 
з ц. св. арх. Михаїла с. Новоселиця (Словаччина), іконостас ц. св. Мико-
лая Чудотворця с. Присліп Міжгірського р-ну, іконостас ц. св. арх. Ми-
хаїла с. Тисовець, Львівська обл.

Манкович, Михайло Манкович (1785 – 1853). Народився у с. Блажо-
во (Східна Словаччина). Освіту отримав у Сабинові та Левочі (Східна 
Словаччи на), а богослов’я вивчав в Ужгороді. Завдяки стипендії влади-
ки А. Ба чин сько го навчався у Відні, де здобув хорошу академічну освіту. 
Художник, автор живопису 1809 р. для іконостаса 1806 р. церкви св. арх. 
Михаїла у с. Тур’ї Ремети Перечинського р-ну82. У 1814 р. виконав іконо-
стас для церкви св. арх. Михаїла (1741) с. Чабалівка (Східна Словаччина, 
Пряшівський край)83, церкви Успіння Пр. Богородиці (1792) у м. Рахів, 
про що свідчить запис на зворотному боці ікони «Тайна вечеря», який 
датується 1819 р. У записі згадано куратора і фундатора цілого іконоста-
са Михайла Ковача. Як свідчить латинський напис на звороті іконоста-
са, художник виконав у 1820 р. настінне малювання та апостолів для іко-
ностаса церкви Успіння Пр. Богородиці (1820) у с. Доманинці (частина 
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Ужгорода)84. У 1824 р. – живопис для іконостаса церкви св. арх. Михаїла 
(1803) у м. Міжгір’я. Про цю роботу свідчить напис на звороті іконо-
стаса «Pinxit / Michal Mankovist 1824. P. D. / cum adjuncto sibi Mihalko 
Luka incipiente. / Parocho / Existente co tempore Domino A. Reverendo / 
Demetrio Talapkovist / Curatoribus au..m Ander. Szkundzevits / Basilio Ion 
et Basilio Hrim...»85. Також виконав 1825 р. живопис у церкві св. арх. Ми-
хаїла 1813 р. с. Нересниця Тячівського р-ну. Твори датуються у відповід-
ності до напису на іконі «Тайна вечеря»: «1825/ Pinxit Michael Mancovits 
cum adjuncto | sibi Alexandro Ducovsky Parocho tunc existente| Domino 
R. Basilio Gribovsky sub Curator| Sculpsit cum Petrus Tomasko. 1822 sub 
Curator| Alexio Michalyo. Extructa vero Eclesia hoc| 1813 Ad Parocho D.A.R. 
Theodora Kosztevits. mami| Dimitrii Haszinets. Expe: Comunitatis et | Adju 
Camera»86. Художнику належить живопис іконостаса 1825 р. церкви св. 
Івана Хрестителя (1826) у с. Пастілки Великоберезнянського р-ну. Ви-
конав живопис 1830 р. для ц. свв. Козми і Даміана (1740 – 1800) с. Фу-
лянка (Східна Словаччина)87, на сьогодні уже не існує. Автор живопису 
1831 р. для церкви Покрови Пр. Богородиці (1793) у с. Нягово (Східна 
Словаччина, Пряшівський край)88, встановлено новий іконостас89, про-
те збереглися ікони зі старого іконостаса, а на образі Марії з Христом 
на лицевому боці напис «Pinxit Michael Mankovits Sub. A. R. Domino 
Iozepho Fejo Pa ro ho Czcabaloezca Anno 1831». Виконував ікони 1833 р. 
для іконостаса церк ви св. архістратига Михаїла (1822) у селі Мідяниця 
Іршавського р-ну90. Ікони 1841 р. для іконостаса у церкві св. арх. Миха-
їла (1810) у с. Тур’я Пасіка Перечинського р-ну91. У 1842 р. художником 
було виконано жи во пис для іконостаса – напрестольну ікону «Пієта» в 
ц. арх. Михаїла с. Іновце (Східна Словаччина). У 1847 р. виконував ікони 
для іконостаса церкви Св. Духа (1863) у с. Кушниця Іршавського р-ну92. 
У 1853 р. помер і похований в Ужгороді.

Мешко, Дмитро Мешко. Художник із Мукачева, виконав стінопис 1941 р. у 
церкві св. арх. Михаїла (1881) у с. Чабанівка Ужгородського р-ну93, також 
виконував стінопис церкви св. Василія Великого (1856) у с. Кузьмино 
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Мукачівського р-ну, а у 1943 р. виконав розписи церкви свв. Петра і Пав-
ла (1887) у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну94. 

Мігалі, Бейла (Гаврило?) Мігалі. Художник, автор стінопису 1904 р. у церкві 
Преображення Господнього (1848) с. Сільце Іршавського р-ну95. Стіно-
пис 1898 р. у церкві Успіння Пр. Богородиці (1817) у с. Оріховиця Ужго-
родського р-ну96, настінний живопис 1913 р. у церкві свв. Петра і Павла 
(1908) у с. Минай Ужгородського р-ну97 та стінопис кін. ХІХ ст. у церк-
ві Успіння Пр. Богородиці (1794) с. Дубриничі Перечинського р-ну98. 
У 1934 р. виконував живопис для церкви св. пр. Іллі (1886) у с. Ір ля ва 
Ужгородського р-ну99, у 1904 р. – розписи церкви Покрови Пр. Богороди-
ці (1838) у с. Сільце Іршавського р-ну, а у 1906 р. – живопис за 300 крон 
для церкви св. арх. Михаїла (1859) с. Бенедиківці Мукачівського р-ну. 

Мікловда, Андрій Мікловда. Художник і золотар, автор стінопису, живо-
пису та позолоти церкви Вознесіння Господнього (1829) с. Великі Луч-
ки Мукачівського р-ну. Також разом із Корнелієм Фенциком виконував 
стінопис церкви Успіння Пр. Богородиці (1859) у м. Мукачеві. У 1900 р. 
поновив і позолотив іконостас у церкві Вознесіння Господнього у с. Ко-
ролево, а у 1904 р. тут же виконував стінопис100. У 1898 р. виконував 
настінний живопис, а також йому приписуються ікони для іконостаса 
церкви Різдва Пр. Богородиці (1863) с. Кричево Тячівського р-ну101. 

Молнар, Дмитро Молнар. Різьбяр, автор іконостаса 1835 р. церкви 
Св. Трій ці (1792) у с. Великий Березний, про що свідчить напис на зво-
роті «Тайної вечері»: Sumptibus Ecdesio indu / stria Parochia VAP / Nicolai 
Danilovits sub Cu / ratore Mich Lukatsina suclptum per Demitri / Molnar 
A 1835 / Hancsin János // / Selepecz Miklos /// / Kurátorok. / Iurcega László 
harangozó.

Новаковський, Антон Новаковський. Різьбяр та золотар, номінований 
30 жовтня 1888 р.102 єпархіальним золотарем. Автор різьблення іконо-
стаса у церкві Різдва Пр. Богородиці (1880) с. Тересва Тячівського р-ну. 
Ви ко нав позолоту іконостаса церкви св. арх. Михаїла (1903) у с. Ботар 
Ви но гра дівського р-ну, а також позолоту іконостаса у церкві св. арх. 
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Ми хаї ла (1864) у с. Нижнє Болотне Іршавського р-ну, який за написом 
датується 1904 р. 

Павлишинець, Іван Павлишинець. Різьбяр, автор іконостаса церкви Преоб-
раження Господнього (1938) у с. Сасово Виноградівського р-ну, іконоста-
са церкви Покрови Пр. Богородиці (1809) у с. Кошелево Хустського р-ну, 
іконостаса для церкви Успіння Пр. Богородиці (1929) у с. Баранинці 
Ужгородського р-ну, іконостаса для церкви свв. Петра і Павла (1934) у 
с. Кам’яниця Ужгородського р-ну. Цьому ж митцю належить різьблен-
ня іконостаса для церкви свв. Кирила і Мефодія (1930) с. Сторожни-
ця Уж городського р-ну, іконостас 1933 р. для церкви св. пр. Іллі (1924) 
с. Верх нє Солотвино Ужгородського р-ну, іконостас та бічні вівтарі церкви 
св. пр. Іллі (1886) у с. Ірлява Ужгородського р-ну, іконостас у церкві 
св. арх. Михаїла (1881) у с. Чабанівка Ужгородського р-ну103, іконостас 
церкви св. Миколая Чудотворця (1859) с. Ворочево Перечинського р-ну. 
Також художник виконав бічний вівтар для церкви св. Миколая Чудот-
ворця (1903) с. Велика Бийгань Берегівського р-ну, іконостас для церкви 
Покрови Пр. Богородиці (1902) с. Кам’янське Іршавського р-ну, іконо-
стас для церкви Введення Марії до Храму (1902) с. Куштановиця Му-
качівського р-ну, іконостас 1941 р. (?) церкви св. арх. Михаїла (1859) 
с. Бенедиківці Мукачівського р-ну, іконостас для церкви св. Василія Ве-
ликого (1860) у с. Кайданово Мукачівського р-ну, іконостас для церкви 
Різдва Пр. Богородиці (1929) у с. Кальник Мукачівського р-ну104. На по-
чатку 1930-х рр. виконав іконостас для церкви Покрови Пр. Богородиці 
(1906) с. Шкуратово Мукачівського р-ну, іконостас церкви св. арх. Ми-
хаїла (1814) с. Буковинка Мукачівського р-ну, іконостас церкви Покрови 
Пр. Богородиці (1930) с. Обава Мукачівського р-ну, іконостас 1948 р. ( за 
ескізами Й. Бокшая) церкви св. Миколая Чудотворця (1946) с. Доробра-
тово Іршавського р-ну, іконостас для церкви св. Юрія (1927) с. Ганькови-
ця Свалявського р-ну.

Пап, Стефан Пап. Художник, брат пароха с. Марія–Повч (Угорщина) о. Да-
ниїла Папа. Автор чудотворної ікони Богородиці Маріяповчанської, яка 
була створена 1676 р.105.

Пеєр, Франц Пеєр. Німець за походженням106. Живописець, автор іконопи-
су для іконостаса 1784 р. церкви Св. Духа (кін. XVIII ст.) у с. Гукливий 
Воловецького р-ну. 
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Пилиховський, Атанасій (Антон) Пилиховський. Живописець, пра-
цював у церкві Різдва Пр. Богородиці (1880) с. Тересва Тячівського 
р-ну, про що свідчить напис на іконі: «СІ  ЦЕРКОВЪ ОБНГВЛЕНА 
И ПРИ |КРАШЕНА БОЖЬЕЮ ПОМОЩЮ 1908 г./ ЗА ЕПИСКОПА 
ЮЛѢ  ФИРЦАКА / СВ ЩЕННИКА ШЕРЕҐИ ЭМИЛІЮ / КУРАТО-
РА ВАСИЛЬ  ВОЛОШИНА г….ров….. ЗАХОДОМЪ И ВЫДАТКАМИ/ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТѢАНЪ/ СЕЛА ТЕРЕСОВА и много 
потрγдившого / с  ИВАНА ВОЛОШИНА / ЖИВОПИСЕЦЪ АНТСЪ 
ПИЛИХОВСКІЙ изъ РѢЗБАР… и … ТНИКЪ НОВАКОВСКІЙ»107. 
У 1911 р. виконав живопис іконостаса та стінопис для церкви Успіння 
Пр. Богородиці (1920) с. Доманинці (частина Ужгорода).

Плебанович, Юрій Плебанович. Майстер із м. Гуменне (Словаччина). Автор 
іконостаса 1794 р. у церкві у Михайлівцях (Словаччина), вірогідно, іко-
ностаса у церкві Св. Трійці (1799 р.) с. Коритняни Ужгородського р-ну.

Поволни, Ф. Поволни. Золотар, виконував роботи у 1859 р. у церкві Різдва 
Пр. Богородиці (1770) с. Зарічево Перечинського р-ну.

Погоріляк, Василь Погоріляк. Автор різьблення іконостаса церкви св. арх. 
Михаїла (1864) у с. Нижнє Болотне Іршавського р-ну108. 

Пряшівський, різьбар Пряшівський. За походженням чех, автор іконостаса 
1764 р. у церкві Св. Трійці Малоберезнянського монастиря. Започатку-
вав при монастирі різьбярську майстерню, де навчалися Мартин Дух-
нович, Юрій Плебанович та Тирон Франц109. 

Ревес, Григорій Ревес. Художник, який виконував живопис для єпископ-
ської каплиці в Ужгороді у 1846 р.110. 

Рейвис (Вірогідно, Григорій Ревес). Автор стінопису у святилищі 1874 р. та 
ікон для іконостаса 1876 р. для церкви св. арх. Михаїла (1833) с. Ракоши-
но Мукачівського р-ну111. 

Ретаї і Бенедек. Фірма, яка виготовляла і встановлювала іконостаси, пре-
столи та інше церковне начиння. Відомі цієї фірми іконостас та ікони 
1902 р. у церкві св. Миколая Чудотворця (1880) с. Сусково Свалявського 
р-ну112, стінопис для церкви св. Миколая Чудотворця у с. Драгово Хуст-
ського р-ну113. 

111
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Рогарський, Ференц Рогарський (можливо, монах) ікони іконостаса 1816 р. 
для церкви Покрови Пр. Богородиці (1806) с. Вільшанки Перечинського 
р-ну114. 

Романовський, Йосип Романовський. Художник із Галичини, брав участь у 
виконанні живопису іконостаса 1832 р. для церкви Воздвиження Чесно-
го Хреста (1826) у м. Рахів. 

Романовський, Корнелій Романовський. Художник з Галичини, брав участь 
у виконанні живопису іконостаса 1832 р. для церкви Воздвиження Чес-
ного Хреста (1826) у м. Рахів.

Ромашко, Петро Ромашко. Художник-різьбяр, автор іконостаса, який да-
тується 1822 р., у церкві св. арх. Михаїла (1813) с. Нересниця Тячівського 
р-ну. 

Рошкович, Ігнатій (Гнат) Рошкович (1854 – 1915). Народився 28 ве-
ресня 1854 р. у с. Славковці Земплінської жупи у родині греко-ка-
толицького пароха Гната. У 1875 р. вступив до Школи взірцевого ма-
люнка (Mintarajziskolа) в Будапешті, яку завершив у 1879 р. У 1879 р., 
зразу ж після закінчення Будапештської школи взірцевого малюнка, 
виконав живопис для іконостаса церкви Успіння Пр. Богородиці (1861) 
у с. Крас на Тячівського р-ну. Про це свідчить напис на образі «Христа 
Все держителя»: «Сєй храм совєршєн 1879 года мѣсяця сєптембря 30 го 
благодитєлємъ Носа Фєдоромъ зємлєвладѣлцєм вєсы Краснышорской 
Потъ Владинїєм благовѣрннго царя нашого Франці Йосифа І го Владич 
єства Кір Іоана Пастєлія такъ такождє попечєнїєм выс. прє. Крилоша-
на Михайла Маркуша благочиннихъ Пєтра Мєдвєцкаго, и Михайла 
Мєлєшъ в мѣсто прауодника жє Jєп: Монаха Николая Чисарика чина 
св. Василія области Угорской записка сія памяти вѣчной вручаєтся ико-
ноборєц Петро Ковалинскій»115. У 1880 р. продовжив навчання в Мюн-
хені (Німеччина), а 1881 р. виконав стінопис до Пряшівської катедри. 
Автор вівтарної картини для церкви Преображення Господнього 1802 р. 
у м. Ужгород116, живопису церкви св. арх. Михаїла (1898) с. Підгоряни 
(частина Мукачева). У 1882 – 1883 рр. поїхав до Риму, де вивчав роботи 
старих майстрів, а з 1883 – 1885 рр. – вчитель малювання в гімназії в 
Ужгороді. У 1885 р. переїхав до Будапешта, де виконав живопис для ба-
зиліки св. Стефана, а також римо-католицького храму на Йозефвароші 
(1894 – 1895). У 1915 р. у Будапешті на сучасній площі Троянд (Rózsák 
tere) виконав живопис до греко-католицької церкви117, у цьому ж році 
художник помер у Будапешті.
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Савчак, Вартоломей Савчак. Художник, диякон ЧСВВ, працював у Мука-
чівському монастирі св. Миколая Чудотворця. У 1788 р. на запрошен-
ня о. Миколи Теодоровича працював у церкві Різдва Пр. Богородиці 
(1787)118 м. Михайлівці (Словаччина).

Сарновський, Стефан Сарновський. Ужгородський живописець, автор на-
стінного малярства церкви Преображення Господнього (1938) у с. Сасо-
во Виноградівського р-ну. Його пензлю належить живопис святилища, 
ви конаний за ескізами Йосипа Бокшая. Іконостас виконав різьбяр Іван 
Пав лишинець119. Автор живопису для іконостаса церкви свв. Петра і 
Павла (1934) у с. Кам’яниця Ужгородського р-ну, орнаментального жи-
во пису церкви св. Юрія (1912) у с. Ратівці Ужгородського р-ну120. 

Сас, Ianos Saz, або Gaz. Автор живопису для іконостаса, виконаного Дмит-
ром Молнаром у 1835 р. у церкві Св. Трійці м. Великий Березний.

Свобода, Август Свобода. Автор стінопису 1859 р. для церкви Різдва 
Пр. Богородиці (1770) с. Зарічево Перечинського р-ну.

Сільвай, Ниль Сільвай. Син просвітителя Івана Сільвая, автор стінопису 
для церкви св. Миколая Чудотворця (1859) с. Ворочево Перечинсько-
го р-ну. Його прізвищем (угорською мовою) підписано намісні ікони у 
церкві Успіння Пр. Богородиці (1907) с. Зняцево Мукачівського р-ну. Ро-
боти датовано 1910 р.121. 

Спалинський, Андрій Спалинський (Andreas Spalinszky). Художник, згаду-
ється у документі як піктор, який у 1789 р. виконав живопис до парохії 
у церкві села Фалкуш (Falkusiensem), сьогодні Фалкушовце, Східна Сло-
ваччина, Кошіцький край.122

Спалинський, Михайло Спалинський (Michael Spalinszky). Художник, ієро-
мо нах ЧСВВ, близько 1769 р. поновляв живопис чудотворної Богоро-
диці Краснобрідської123. Автор іконопису 1787 р. для іконостаса церк-
ви св. Миколая Чудотворця у м. Токай (Угорщина), про що свідчить 
латинський напис: «Anno, 1787. pinxit| Michael Spalinszky/ sub/ parocho 
Michaele Gregorovics./ kuratore Ecclesia Ioanne/ Zavadkay./ Tokaini»124, жи-
вопису для іконостаса монастирської церкви св. арх. Михаїла у с. Марія-
Повч (Угорщина).
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Спалинський, Тадей Спалинський. Художник, монах ЧСВВ, народився на 
території Галичини. У 1767 р. згадується як чернець Мукачівського мо-
настиря на Чернечій горі, де виконав зображення св. Йоана125. Згодом 
працював у Малоберезнянському монастирі св. Миколая Чудотворця, 
де для крилосів виконав вісім алегоричних композицій Блаженств, віро-
гідно, міг виконувати живопис також для іконостаса. У 1779 р. викону-
вав живопис для іконостаса Хрестовоздвиженського собору в Ужгороді. 
Автор живопису для іконостаса монастирської церкви св. арх. Михаїла 
у с. Марія-Повч (Угорщина). З Чернечої гори в Мукачеві 1807 р. був на-
правлений до міста Зомбор, де безкоштовно виконав живопис іконоста-
са. У 1889 р. художник у м. Зомбор помер126. 

Спачинський, Михайло Спачинський. Майстер із Галичини, автор іконо-
стаса 1894 р. (?) для церкви Покрови Пр. Богородиці (1839) с. Лохово 
Мукачівського р-ну127. 

Стефан, Стефан маляр Теребельський. Уродженець с. Теребля Тячівсько-
го р-ну. У 1779 р. виконав настінний живопис дерев’яної церкви св. Па-
раскеви (1753) с. Олександрівка Хустського р-ну.

Стриж, Степан Стриж. Художник із міста Іжосег (Угорщина), 29 листо-
пада 1916 р. разом з Юлієм Адамом завершив малювання храму та іко-
ностаса церкви св. Василія Великого (1868) у с. Гудя Виноградівського 
р-ну128.

Тісаволкі, П. Тісаволкі. Автор образу «Богородиця з немовлям» (про що 
свідчить підпис художника на образі)129 у церкві св. великомученика Ди-
митрія (1870) у с. Верхнє Водяне Рахівського р-ну. 

Токарьов, Петро Токарьов. Вірогідно, автор настінного живопису в церкві 
Різдва Пр. Богородиці (1794) с. Стеблівка Хустського р-ну. Була розпи-
сана у вівтарній частині та у наві, де згадується дата 1805, або 1815 р.130. 

Тртіна, Андрій Тртіна (Andreas Trtina). Художник, уродженець м. Пря-
шів. Працював переважно у Левочі і Пряшеві, останню роботу викону-
вав в Ужгороді. У 1758–1765 рр. проживав у Пряшеві та Левочі, у 1765 р. 
виконав плафон церкви міноритів у Левочі, 1765 р. – плафон церк-
ви Хресної дороги у Пряшеві, 1769 р. отримав замовлення на розписи 
церкви міноритів у Егері, однак розписи виконав Мартон Райдль. 1772 р. 
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виконав портрет Ференца Бошаньї (Будапешт)131. До 1777 р. працював 
над розписами склепіння і тріумфальної арки кафедрального собору в 
Ужгороді132, 1778 р. художник після хвороби помер. 

Фалкович, Базиліус Фалкович. Художник, який у 1834 р. працював у церк-
ві с. Негровець Міжгірського р-ну, про що свідчить напис на кіоті: 
«Ижъдивеннїємъ За цъ / Павелъ / Пѣнкцѣтъ Базѣлѣоусъ / фалк вычъ 
/ Ано домѣне 1834»133.

Фенцик, Юлій Корнелій Фенцик (1856–1897). Живописець, у 1888 р. номіно-
ваний єпархіальним художником Мукачівської єпархії134. Виконав сті-
нопис та іконопис для церкви Вознесіння Господнього (1823) Ужгород-
ського р-ну135. Разом з малярем Андрієм Мікловдою виконував стінопис 
у 1892 – 1893 рр. для церкви Успіння Пр. Богородиці (1859) в м. Мукаче-
ві, виконав іконопис для церкви у Великому Бичкові (? П.М.). Цьому ж 
майстру приписується частина живопису церкви Св. Трійці у с. Велика 
Копаня Виноградівського р-ну136. Виконав образи для іконостаса церкви 
св. архангела Михаїла в с. Новоселиця Міжгірського р-ну в 1895 р.137.

Фенцик, о. Петро Фенцик. Батько Корнелія Фенцика, якому також припи-
суються живописні роботи над іконописом у церкві с. Сокирниця Хуст-
ського р-ну.

Ферлаг, Християн Ферлаг (Christianus Ferlahg)138. Автор проекту іконоста-
са для храму Ужгородської семінарії, виконаний у 1803 р. (найвірогідні-
ше, Ужгородської півцеучительської семінарії, спорудженої 1793 р.).

Франц, Тирон Франц. Майстер із м. Гуменне (Словаччина), працював разом 
із «різьбярем пряшівським» у Малому Березному.

Фрешко. Згадується як художник у написі на арці церкви Св. Духа (1906) 
у с. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну. Напис говорить: «Сей храм 
мальов./ (Фрешко) за Папи рим. Пія ХІ/ єп. Мук. Олександра Стойки,/ 
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нам. Івана Рабара и сина Ів./ – куратори: Іван Лендєл, Михаил Пушкаш/ 
Михаил Аркадій, акад. Малярь Теодоръ Вацик/ мурник Василь Олексик 
і Павло/ року Божого 1932».

Чміль, Іван Чміль. Майстер з Галичини, у 1911 р. виконав іконостас, казаль-
ницю, жертовник, балдахін та кіот для церкви Івана Хрестителя (1867) 
с. Жуково Мукачівського р-ну. Інформація міститься у газеті «Наука». 
У 1920 р. виконав різьблення іконостаса для церкви Вознесіння Господ-
нього (1877) с. Чопівці Мукачівського р-ну139. 

Шайцнер, Філіп Шайцнер (Philippum Schaitzner). Згаданий в написі на 
тильній стороні кіота церкви Успіння Пр. Богородиці (1792) у м. Рахів. 
Запис датовано 19 лютого 1824 р. Художнику приписується виконання 
частини ікон для храму.

Шишовський, Владислав Шишовський. Художник, автор живопису для 
іконостаса церкви св. арх. Михаїла (1903) у с. Ботар Виноградівського 
р-ну140. Стінопис 1911 р. для церкви Вознесіння Господнього у с. Чорно-
тисово141. Також виконав стінопис для церкви Успіння Пр. Богородиці 
с. Гребля Іршавського р-ну142. 

Шрішак, брати Шрішаки. Стінопис у 1892 р. у церкві св. Миколая Чудот-
ворця (1782) м. Перечин143. 

Юроденко, Іван Юроденко. Різьбяр із с. Надвірна Івано-Франківської об-
ласті, автор іконостаса, який він виконував з сином Романцем для церк-
ви Воздвиження Чесного Хреста (1826) у м. Рахів.

Яворський, Маляр Яворський із Вилока. Виконав у 1769 р. живопис для 
іконостаса церкви св. арх. Михаїла в с. Крайниково Хустського р-ну144. 

Янкович Мікулаш (Микола) Янкович. Автор різьблення іконостаса кінця 
XVIII ст. для церкви св. Миколая Чудотворця (церква російської місії у 
справах закупки вина) у м. Токай (Угорщина). Автор різьблення у церкві 
Святої Трійці у м. Мішкольц (Угорщина)145.

141
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Лист* скульптора Франциска Феха 
(Фека) про форму і влаштування 
іко но стаса для Ужгородської 
єпископської церкви. ДАЗО. Ф.151. 
Опис 1. № 2642.

Найясніший, найсвітліший і превелебний
милостивий пане єпископе!

За дорученням і з ласки Його Ексцеленції я, нижчепідписаний, по го-
див ся на роботу по зведенню Ужгородського вівтаря лише за тої умови, 
що для зведення (його), також для відповідного прикрашення так, як 
вва жаю, я буду змушений доповісти Його Ексцеленції, чи повинно бути 
так, як це мені довірили. Отже, у цій справі вже від самого початку вид-
но, що для гідного прикрашення належить багато привнести того, що я 
вва жаю (за потрібне), якщо три вище (вказані) умови щодо розміщення 
образів у навершші будуть порушені та (через це) розташовуватимуться 
по прямій лінії. Насправді, як спочатку мені це належно показано та 
(на ка за но взяти) за приклад, протягом місяця через превелебного пана 
Н. Бо ров ського я зможу представити Вашій Ексцеленції, чи справа піде, 
як було заплановано, або ж у більш віддаленому (терміні), аж поки 
не буде якоїсь наявної резолюції, хто без сумніву буде першим і кому 
найбільше (пасує представити) креслення і як ця справа має бути за ла-
год жена; тоді буду обтяженим браком призначеного часу, також і ро ботою 
різьбяра, (буду виглядати як такий, що) обманює, і не зможу роз почати та 
виконати роботу протягом призначеного терміну, якщо Його Ексцеленція 
не удостоїть висловити свою волю резолюцією. А отже через це все я 
ук лінно припадаю для поцілунку рук Вашої Ексцеленції і тоді уклінно 
буду насмілюватися просити звільнити мене. При цьому залишаюсь Вашої

Тут і далі переклад з латини Наталії Миколаївни Царьової 
Ексцеленції 
Недостойний раб.

Франциск Фекк
Скульптор і містянин коссовицький (кошіцький)
вл(асною) р(укою)
Дано в Кошіцях
Дня 13 березня 1777 го (року)
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Протоколи парохії Нижні Верецьки
(Нижні Ворота). Починаючи з 1797 р. 

Перепис 646

Возлюбленниє ч Вослѣдствіє предложеннаго сѣмо Епаріи нашея 
живописцемъ бл. Фердинандомъ Видрою на неоспоримомъ основаніи 
утверждающагося онаго внесенія /: projectum:/ дабы во Епархіи сей со 
Церковною рѣзбарскою работою занимающимся рѣзбари, – накаковою 
нуждное Епархіалное дозволеніе имѣтъ слѣдующіи: Іоанъ Крайнякъ, 
Н. Ковачъ, Іоанъ Бадишъ(?) и во Шелестовской Гамрѣ обитающіи Н. 
Шлосселъ, но такъ,  что работа ихъ всегда Живописца епархіальнаго 
посмотрѣнію, и одобренію подлежитъ, – туда направленни были, чтобы для 
образовъ служащоеся дщицы по той причинѣ, бо тія часто раколиваются, 
ко рамѣ образа не прибивали, но тыя такъ, дабы  ихъ когда кольвекъ 
во раму свободно вложили, и оттуду без препятственно выняти можно 
было выставляли і Ветомъ Вашимъ сесимъ налагаю: чтобыесте во смыслѣ 
Консисториалнаго одобреннаго сего внесенія во парохіахъ вашихъ теперъ 
работающихъ, и на будущее разною рѣзбарскою работою заниматися 
имущихъ рѣзбарей туда направили, дабы они на предреченныи образовъ 
выставленія точно уважали, и потому поступовали. Что во етобы(?) 
успѣшншее было, Встей Вашихъ на наблюданіе сего направленія тщателно 
уважати должностно будетъ.

В прочемъ ч пребываю во Унгоградѣ 13 Фебр. 1864. Василій Еп.
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Прохання церковного художника 
Анд рія Спалинського про надання 
до по моги в стягненні боргу з 
священика с. Фалкуш Йоана 
Поповича. ДАЗО. Ф. 151. Опис. 5. 
№ 1428.  

Найсвітліший і найясніший превелебний пане з панів Наміснику, 
найприхильніший і найдоброзичливіший покровителю!

У році 1789 блаженної пам’яті предок мій художник Андрей 
Спалінський прийшов і (зробив) певну усну (заяву) (не подавши нічого 
з цього контракту); згаданий предок розповів, що на завдання пароха 
безперервно малював пророків і патріархів над вівтарем; хочу підтвердити 
його бажання і вимогу словами: усіх дванадцять намалював, уже готових 
не хотів додавати, поки обіцяну суму у декілька флоренів римських і 
грошів у сумі 1 фл. р. 8 гр. не отримаю, вищезгаданий же місцевий парох, 
хоч й обіцяв згадану нагороду відразу заплатить, проте цей борг, що 
підтверджується словами не тільки його одного, чиє життя (скінчилося), 
донині тягнеться, тому що термін депозиту зобов’язує (виплатити) гроші 
за тих 14 днів, аж поки (виплата) не буде очевидною; тесть (предок) 
шукатиме (правди) навіть у верхах (букв.: у центрі – прим. перекл.) а 
я ж, щоб зять (родич-?) не блукав, видатки виправдовуючи, хочу після 
розмови завершити (роботу), і так збережемо реальну умову у 13 фл. р. 
36 гр., що наочно продемонструємо заповітом.

Будучи зятем згаданого Андрія Спалинського, разом з сиротою 
припадаю до ніг і їх обливаю сльозами та смиренно цілую, благаючи 
звернутися у ласкавої присутності до згаданого пароха, щоб по можливості 
до наступних ярмарків, які надходять, прихильно удостоїли прискорити 
(рішення), щоб у викритій справі ми змогли потішитися істиною. Про що 
ми, так втішаючись і розраховуючи на милостивий розгляд і справедливе 
рішення, з нашими побажаннями та прихильними ласками бажаємо.

Найсвітлішого пана з панів предстоятеля
Вічний найслухняніший з овець і раб
Йозеф художник Ротарій, зять
Єлизавета Спалинська, сирота по
Згаданому Андрієві Спалинському

(сторінка з адресою та канцелярськими записами, – прим. перекл.).
До найсвітлішого та найяснішого і велебного пана з панів та 

найласкавішого
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До справ
433 склад(ні) перша (букв.: найнижча інстанція)

Повітовий в(елебний) архідиякон, згідно з справою про борг, 
вірогідний запис взяв, якщо вже так, то показати насправді своєчасно 
інкасований (запис), коли виникне необхідність, що вищезгаданий борг 
інкасовано і свого часу або сам сюди визнає, або навіть свою реляцію 
про це представить. Дано в Ужгороді 21 травня 1796.

(підпис) Андрій Єпископ

21 травня 1796
Спадкоємцям покійного художника Андрія Спалинського винні 

13 фл. р. 36 гр. за певні образи (ікони, – прим. перекл.) для пароха 
Фалькушинського Ів. Павловича. 

Див. в’язку реляцій серед актів конгр(егації?) св. Михаїла (N.B.! 
У тексті Сент Міклош – св. Миколай  – ?, прим. перекл.).

У даному випадку Сент Міклош – Чинадієво (М. П.).
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Прохання церковного художника
Динестранського Йоана про 
стягнення коштів з церковного 
приходу с. Голятин. ДАЗО. Ф. 151. 
Опис 5. № 1426.

Найясніший, ясновельможний та превелебний пане предстоятелю!

Пане з панів і мій найприхильніший і найдорожчий покровителю!

Припадаючи до ніг, уклінно благаю Вашу Ексцеленцію, як тільки 
можу, щоб мене з своєї вродженої ласки удостоївся втішити, щоб не 
даремними були заслуги мої, навіть уже не заслуги, а щоб після великих 
труднощів і так довгого очікування справи просунулися.

1. Цього року, що минає, у Марамороському комітаті посесія 
чи інакше (громада) Голятин (разом) з парохом місцевим доручили 
мені розмалювати вівтар у церкві для громади та (обіцяли) заплатити 
автору 300 фл. р., проте, як на мене, церква мала про кольори та золото 
потурбуватися. Церква ж, не маючи коштів, прикрашала самотужки.

2. Я ж якнайшвидше заходився коло цієї роботи, придбавши необхідні 
матеріали власним коштом, зазнавши збитків і трат, і свою роботу від 
свята вознесіння Петра (?) аж до великодня відтермінував, щоб нарешті 
велебного архідиякона (цього) дистрикту з підпорядкованими йому 
парохами гідно тут зустріти, щоб оцінити (роботу) і мене відповідним 
чином без затримки гідно відзначили та без ухилянь заплатили.

3. Аж до сьогодні залишаються щонайменше 191 фл. р. згідно з 
контрактом, які я маю отримати поступово, про що постійно нагадую. 
Уже (звертався) до пароха і громади, і в(елебного) архідиякона, крім того, 
(доклав) власні кошти з витратами та збитками 58 фл., р. і з них уже 
стільки часу більше і більше спливає термін, бо як чули, місцевий парох 
церковні гроші разом з призначеними (…) дали.

Таким чином, благаю уклінно Вашу Ексцеленцію, як тільки можу, щоб 
з своєї вродженої ласки не дозволили такі порядки та диспозиції робити 
щодо належної мені винагороди, яка залишилась, як видно з контракту, 
(у сумі) 191 фл. р. та моїх власних 50 фл. р. з моїми витратами судовими, 
про що я готовий присягнути, щоб мати змогу отримати хоча б половину, 
і винести це на судове обговорення. Такої великої ласки з ридаючими 
очима благаю, доручаючи себе високій милості та батьківській (опіці) 
навічно з повагою до віри аж до смерті (букв. до попелу, – прим. перекл.).

Вашої Ексцеленції
Найпокірніший раб
Ян Динестранський
Художник з міста Дробиш, народжений у Польщі
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Справа про будівництво і ремонт 
церковних споруд. На 96 листах. 
Поч. 1 Квітня 1782 – Завер.
10 Лютого 1783. ДАЗО. Ф.151.
Опис 1. № 3080.

Сие писанїе жемъ долженъ жидовы Гершковы за ти ричи котори 
набрала жена про дѣvча на ώдежу, зато должно сие златих нѣмецких 
шистъ и дутки шиснацеть.

Михаил Спалѣскъй1 
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Прохання Йосифа Меєровського 
про прийняття його на службу
в єпархії. ДАЗО. Ф. 151. Опис 5.
№ 1316
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SUMMARY

In spite of a number of issues in the field of art studies that have appeared 
during last two decades, the art of Transcarpathia (Zakarpatska oblast of Ukraine) 
can hardly be considered thoroughly studied. New publications significantly 
expand the information about the art processes in the region and deepen the 
knowledge about the region’s painting of the 20th century. Despite the peculiarities 
of the development of Transcarpathian culture a proper attention was not paid to 
the church art. As the preserved artifacts indicate the church painting was almost 
the only art which had been promoting for centuries the formation of the pictorial 
tradition of Rus (Ruthenian, Ukrainian) population. 

With all the positive tendencies in the study of the Transcarpathia art school, 
in particular its founders and second and third generations of Yosyp Bokshai and 
Adalbert Erdeli’s students, the questions of the art life of the 18th and 19th centuries 
remain unclarified. Deficiency of the scientifically justified information has led 
even in the professional circles to the erroneous conception of the development 
of art in the region. According to them the appearance of the Transcarpathia art 
school in the 20th century is to be treated as phenomenon which had been formed 
on the basis of folk culture, quality European education and modern approach of 
the founders. In this respect the possible influence of the former local painting 
tradition is nor taken into consideration. 

The proposed work concentrates attention at the church painting with the 
aim to find out one more fundamental factor of the formation and development 
of the Transcarpathian pictorial tradition. The presented materials systematize 
the available information and open the perspective for the study of the specificity 
of formation of the later art environment and school of modern art. Obviously not 
all the questions of the development of the Transcarpathia art are embraced in this 
paper, after all the research is limited by the theme and period of time. 

It is the review of the scientific works on literary studies, history and church 
history that gives reasons for searching changes in the Transcarpathia pictorial 
art exactly in the second half of the 18th century. Basing on the researches of 
the adjacent humanitarian sciences we can affirm that this period has a special 
significance in the development of culture in the region. Furthermore we can 
confidently assert that this period had become determinative in the further 
development of the culture of the region during the 19th and 20 centuries. That is 
why the noticeable achievements of the humanities in studying the culture of the 
second half of the 18th century motivate also the art history to pay attention at 
this period in order to bring to light the main tendencies in historical and cultural 
context. Taking into account the significant transformation of the social life under 
the influence of the Enlightenment ideas, we can observe the growing attention 
of the church leaders to the artists’ professional level. New art language that had 
grown on the Renaissance heritage required professionaly trained artists. The 
growing role of art in a temple space caused the appearance of the institution of 
eparchy painters who were responsible for the art level but also had to control 
works. The eparchy painters were those who recommended and gave painters 
right to work in the churhces of the eparchy. 
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The masters of the middle of the 17th century can be considered the first 
professional artists and among them the personality of Illia Brodlakovych-
Vyshenskiy is especially notable. He is mentioned in documents as Mukachevo 
artist who lived on his craft. Later on, in the second half of the 18th century, 
monasteries became the main centres of the development of professional art 
and monastic painters worked there and spread new art forms in the churches 
of the Mukachevo eparchy. One of the oldest information tells about the activity 
of «Prešov carver» in Malyi Bereznyi monastery. From the second half of the 
18th century the professional artists are noted in the monasteries of the order of 
St. Basil the Great. In particular a hieromonk Mykhailo Spalynskiy who renovated 
the icon of the Holy Mother of Krasnyi Brid, is mentioned in 1769 in Krasnyi Brid 
monastery. We also know about the painting center in Krasnyi Brid from the life 
of Yosyp Zmiy-Myklovshyk (1792–1841), who was a novice there and studied 
painting and his teacher was one of the monks. Such icon painting centers had 
to exist in Mukachevo and Malyi Bereznyi monasteries,`where iconographers 
Vartolomei Savchak (in Mukachevo) and Tadei Spalynskiy (in Malyi Bereznyi) 
are mentioned in tbe middle of the 18th century. The appearance of the painters 
in Basilian monasteries can be indicative of the Greek rite monks communities 
ambition to perform art works with their own forces as it was a custom of the 
Latin rite communities. This is proved by the information about monks-artists of 
the Jesuit, Franciscan, Dominican and other orders who worked on the territory 
of Hungarian kingdom of that time during whole 18th century. 

Bishop Andrii Bachynskyi played a special role in the formation of the 
professional church art. In his circulars he demanded only professional artists 
to be admitted to work in churches. He also managed to attract the state help 
for the construction and decoration of new churches. Especially important 
were the agreements sighned between the state power and episcopate known 
as «Bachynskiy-Festetych contracts». According to these agreements the state 
undertook the engagement to provide material assistance for the construction 
and arrangement of the churches in Mukachevo eparchy. 

In the middle of the 19th century a pictorial art searched to serve the  
requirement of cultivating the historic conscience of population, which was 
especially popular in Hungary. It is no wonder that exactly this themes were 
supported by the thinkers of the Hugarian kingdom, among them were Ferencz 
Kazinczi (1759 – 1831) and count Ferencz Széchényi (1754 – 1820). It also caused 
a great interest amid educated clergy: bishop János László Pirker (1772 – 1847) 
was fond of historical works. These personalities also supported the new trend 
in pictorial art as Philanthropists. In Vienna academy religious paintng was 
attributed, according to academic hierarchy, as a historical genre, and this also 
favoured the increasing educational role of the pictorial art in church painting. 
Thus the church painting had become a part of the historical genre painting with 
all the peculiarities in composition and principles of shaping. This led to refined 
and somewhat idealized art form in which the rationalism of classicism appeared. 
But in church art artists tried to achieve the feeling of reverence and to make 
a person moved which is indicative of penetration of sentimentalism into the 
church painting which could be a reaction to the clasicism of historical picture. 
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This led to canonization of the pictorial system based on academic education and 
gradually brought forth the willing to reach an external effect with the mood of 
admiration and this became an end in itself.

This program was realized in pictorial art mostly by eparchial painters. 
Iosyf Mireiovskiy, painter of Zvorov, who was denominated the artist of 
Mukachevo diocese, should be considered among the first artists known to us 
[2,2].  Afterwards such well-known artists as Mykhailo Mankovych, Yosyp Zmiy-
Myklovshyk, Ferdynand Vydra, Kornelii Fentsyk, Yulii Virag, Ihnati Roshkovych 
and others were working here and played a significant role in the development 
of Transcarpathia pictorial art. Thereby the professional church art underwent 
a notable transformation in the second half of the 18th century, it went through 
different stages and came to a noticeable burst in the first half of the 20th century. 
Yosyp Bokshai was the last painter who worked for church. The artist’s works 
feature deep humanity. Reflected in some compositions are the tragic events of 
the Transcarpathia history of the middle of 1940s. The ideas of neo-romanticism 
peculiar to the artist in his church art influenced in the future his works of the 
Soviet period. In his works artist will not give up a certain idealization of the 
images, though a certain «staging» of his figurative compositions will be felt 
[4]. Anyway the human image will remain very inspiring for him which can be 
connected with the artists’ deep religious education in the family. 

Respectively the development of the church pictorial art ended with the 
creative work of the outstanding Transcarpathian artist Yosyp Bokshai, who 
can be considered the last professional church artist raised on the local cultural 
tradition. After this painter, whose work for the church was broken by Soviet 
political system, the development of church painting stopped. The communities 
themselves facilitated the elimination of the old art pieces by inviting amateurs to 
repaint them. In the second half of the 20th century the phenomenon of church 
painting ceased to exist due to political situation and church itself was excluded 
from the social life. 

The presented work is aimed at systematic scientific study of the cultural 
legacy of Transcarpathia because today they keep on creating mythologized 
stereotypes and historical illusions. New looks appear especially actively today, 
when tourism industry and political conjuncture demand sensations which are 
easily formed at unexplored areas. This tendency of  touristic myths penetrates into 
literary products and some electronic resources with the aim to form an attractive 
informational aureole and diverting agiotage around an object or phenomenon.

However not only study and popularization of the region’s sacral art is 
important today. Preservation of church carving, icon painting and murals is 
very acute question. Indifference and often incomprehension of the state organs 
of protection of cultural heritage and communities’ interference into historical 
interiors cause irreparable damage to the landmarks. Another reasons are 
confessional misunderstanding and very often ignorance of so called «artists» 
and also priests and church counsils.  Therefore the study of the works of sacral 
art would help to outline certain art phenomena put into the system and artifacts 
presented in the research work have chance to be preserved at least at photographs. 
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Іл. 2. Христос Учитель.
Перша пол. XVIII ст., ц. св. Миколая
Чудотворця, с. Бистрий (Свалява)

Іл. 3. Три царі.
XVIII ст.,

ц. св. Миколая
Чудотворця,

с. Чорноголова,
Великоберезнянський р-н

Іл. 1. Богородиця Одигітрія
з пророками (фрагмент). ХVI ст.,

ц. св. арх. Михаїла, с. Ужок,
Великоберезнянський р-н

Таблиця 1
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Іл. 1. Cв. арх. Михаїл.
ХVI ст., ц. св. арх. Михаїла,

с. Крайниково, Хустський р-н 

Іл. 2. Св. арх. Михаїл. 1745 р.
Приватна збірка, м. Ужгород

Іл. 3. Стефан Пап. Маріяповчанська 
Богородиця. Собор св. Стефана,

1676 р., м. Відень (Австрія)

Таблиця 2
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Іл. 1. Михайло Спалинський.
Св. Миколай Чудотворець. 1787 р.,

ц. св. Миколая Чудотворця,
м. Токай (Угорщина)

Іл. 2. Тадей Спалинський. «Блаженні 
убогі духом». Друга пол. XVІII ст.

Збірка Закарпатського художнього 
музею ім. Й. Бокшая, м. Ужгород

Іл. 3. Ілля Бродлакович-Вишенський. 
Св. арх. Михаїл, 1667 р.

Збірка Закарпатського художнього 
музею ім. Й. Бокшая, м. Ужгород

Іл. 4. Ілля Бродлакович-Вишенський. 
Св. Миколай Чудотворець,

серед. ХVIІ ст. Збірка Закарпатського 
художнього музею ім. Й. Бокшая,

м. Ужгород

Таблиця 3
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Іл. 1. Ілля Бродлакович-Вишенський.
Три святителі, серед. ХVIІ ст.
Приватна збірка, м. Ужгород

Іл. 2. Іван Щирецький.
Св. Іван Хреститель, 1679 р.,

ц. св. Івана Хрестителя,
с. Сухий, Великоберезнянський р-н

Іл. 3. Богородиця Одигітрія.
1748 р., ц. св. Миколая Чудотворця,

с. Сокирниця, Хустський р-н

Іл. 4. Арх. Михаїл (фрагмент).
1783 р., ц. св. арх. Михаїла,

с. Тисобикень, Виноградівський р-н

Таблиця 4
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Іл. 1. Андрій Тртіна. Розпис склепіння святилища.
1777 р., Хрестовоздвиженський кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 2. Євангеліст Лука. Фрагмент розпису святилища. 1778–1780 рр.
Хрестовоздвиженський кафедральний собор, м. Ужгород 

Таблиця 5
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Іл. 1. Євангеліст Марко. Фрагмент розпису святилища. 1778–1780 рр.
Хрестовоздвиженський кафедральний собор, м. Ужгород 

Іл. 2.
Фрагмент

розпису
консисторіальної 

зали. 1780 р.
Єпископська
резиденція,
м. Ужгород 

Таблиця 6
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Іл. 6. Фрагмент розпису консисторіальної зали.
1780 р., після реставрації 2014 р. Єпископська резиденція, м. Ужгород 

Іл. 1.
Імператор
Йосиф ІІ.

Іл. 2.
Імператриця
Марія Терезія.

Іл. 3.
Імператор
Франц І.
Стефан.

Іл. 5. Тадей Спалинський. Деісіс.
1779 р. Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород 

Фрагменти розпису
консисторіальної зали. 1780 р.

Єпископська резиденція, м. Ужгород 

Таблиця 7
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Іл. 1. Тадей Спалинський.
Св. апостол Матей

і св. апостол Варфоломій.
1779 р. Хрестовоздвиженський

кафедральний собор, м. Ужгород

Іл. 2. Тадей Спалинський (живопис), Йоган Фех (різьблення). Жертовник. 1781 р. 
Хрестовоздвиженський кафедральний собор, м. Ужгород 

Таблиця 8
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Іл. 1. Стефан маляр Теребельський. Фрагменти композиції «Немудрі діви».
1779 р., ц. св. Параскеви, с. Олександрівка, Хустський р-н

Таблиця 9
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Іл. 1. Михайло Манкович.
Христос Великий Архієрей, 1924 р.,

ц. св. арх. Михаїла, м. Міжгір’я

Іл. 2. Михайло Манкович.
Св. Миколай. 1825 р.,

с. Пастілки,
Перечинський р-н

Іл. 3.
Йосип Змій-Микловшик.

Розп’яття Господнє,
1835 р. Кафедральний собор

св. Іоана Хрестителя,
м. Пряшів (Словаччина)

Таблиця 10
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Іл. 1. Фердинанд Видра. Приведення Марії до храму (до реставрації).
Фрагмент стінопису, 1865 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Білки, Іршавський р-н

Іл. 2. Фердинанд Видра.
Св. Іван Хреститель

(фрагмент),
1875 р., с. Золотарево,

Хустський р-н

Іл. 3. Ігнатій Рошкович. Свв. Кирило і Ме-
фодій, 1876 р. Збірка Закарпатського худож-

нього музею ім. Й. Бокшая, м. Ужгород

Таблиця 11
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Іл. 1. Ігнатій Рошкович.
Богородиця Одигітрія (фрагмент).
1879 р., ц. Успіння Пр. Богородиці,

с. Красна, Тячівський р-н

Іл. 2. Юлій Віраг. Серце Ісусове.
1930-ті рр. Бічний вівтар.

Ужгородський кафедральний собор,
м. Ужгород

Іл. 3. Новозавітна Трійця. Фрагмент стінопису початку ХХ ст.
Каплиця Трьох святителів, Ужгородський замок 

Таблиця 12



505

Іл. 1. Юлій Віраг. Св. Миколай Чудотворець (фрагмент),
ц. Різдва Пр.  Богородиці, с. Дротинці, Виноградівський р-н

Іл. 2.
Ференц Логр.
Богородиця
Оранта.
Стінопис купола.
Друге
десятиліття
ХХ ст.,
ц. Покрови
Пр. Богородиці,
м. Дебрецен
(Угорщина)

Таблиця 13
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Іл. 1. Йосип Бокшай. Дари св. Миколая. 1927 р.,
єпископська каплиця, м. Ужгород

Іл. 2. Йосип Бокшай.
Покрова Пр. Богородиці.

1929 р., стінопис святилища
ц. Покрови Пр. Богородиці,

с. Новий Руськов
(Словаччина)

Іл. 3. Йосип Бокшай. Святі Землі Руської.
1935 р., ескіз до каплиці
Учительської семінарії.

Збірка Закарпатського художнього музею
ім. Й. Бокшая,

м. Ужгород

Таблиця 14
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Іл. 1. Йосип Бокшай. Віднайдення Чесного Животворящого Хреста.
Розпис склепіння центральної нави Хрестовоздвиженського кафедрального собору.

1939 р., м. Ужгород

Іл. 2. Йосип Бокшай.
Апофеоз Богородиці.

1943 р., стінопис ц. св. Михаїла.
Маріяповчанський монастир,

м. Марія-Повч
(Угорщина) 

Іл. 3. Йосип Бокшай.
Св. Василій Великий

з амвона.
1948 р., ц. св. Миколая,

с. Доробратово,
Іршавський р-н
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Приймич М.
П 75  Церковне професійне малярство Закарпаття другої половини XVIII – першої половини 

ХХ ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського 
мистецтва. Монографія. – Ужгород : Карпати, 2017. 508 с., іл. 

Ця монографія – комплексне дослідження, яке є одним із перших досліджень церковного 
професійного мистецтва Закарпаття та окремих важливих об’єктів, які знаходяться на те ри торії 
історичної Мукачівської єпархії з XVIII до першої половини ХХ ст. У ре зуль та ті ба га то річної 
роботи автору вдалося зібрати та систематизувати твори цер ков но го мистецтва, спи раючись 
на принцип хронологічного підходу. Дослідження базується на фактах, добу тих із літератури, 
польових досліджень та архівних джерел. Завдяки цьому вдалося ство ри ти картину формування 
та розвитку церковного професійного малярства, яке на Закарпатті мало особливе значення, 
адже свідомість українського (руського) на селення бу ла значною мірою сформована конфесійним 
чинником. Спираючись на ґрун товну ін фор маційну основу, автор доводить думку, що професійне 
малярство на Закарпатті має дов гу історію і сформувало в середовищі населення характерні і до 
сьогодні естетичні пе реваги.

Видання адресоване науковцям, мистецтвознавцям, викладачам та студентам мистецьких 
закладів усіх рівнів.

ISBN 978-966-671-471-1
УДК 75.046.3 (477.87)
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