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Анотація. Висвітлено дворічну консерваційно-реставраційну робо-

ту студентів кафедри реставрації творів мистецтва Львівської на-
ціональної академії мистецтв над настінним живописом Й. Бокшая 
в єпископській каплиці Ужгорода, під керівництвом автора цих рядків. 
Унікальний стінопис за роки радянської влади зазнав руйнацій уна-
слідок злочинного переобладнання каплиці під господарські потреби, 
через що частину розписів було пошкоджено та втрачено. Відновлен-
ня об’єкта має важливе мистецьке значення, оскільки на Закарпатті 
майже не збереглися розписи церков цього майстра-монументаліста.

Ключові слова: консерваційно-реставраційна робота, настінний 
розпис, єпископська каплиця.

Історія діючої єпископської каплиці розпочинається від 
1846 р., часів перебудування старої єпископської палати, яка 
дістала склепіння, дві вежі, під’їзд до брами та була приєдна-
на до кафедрального собору приміщенням на другому поверсі. 
У це приміщення і перенесено каплицю з новим престолом. 
Розписи каплиці виконав Георгій Рейвес, він намалював і пре-
стольні образи: “Всі ці образи були дуже прості і не мистецькі, 
але свідчили про глибоку любов до благолепія дому Божого” 
[1, 43]. 1858 р., коли розписували Хрестовоздвиженський со-
бор, і пішла мова про перемалювання каплиці,  яке мав здій-
снити Ферденанд Видра, але художник захворів і каплиця 
залишилася в первозданному вигляді. 1878 р. кафедральний 
собор отримав сучасний вигляд, тобто зовнішня частина була 
перебудована в неокласичному стилі, вікна каплиці дещо змі-
нилися, маленьке кругле вікно на північно-східній стіні було 
значно збільшене (вікно прикрасив вітраж із зображенням 
апостола Петра).
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1927 р. єпископ Петро Гебей, з нагоди 150-річчя заснуван-
ня собору, запросив молодого художника  Й. Бокшая  роз-
писати каплицю [2, 20-21]. Митець розпочав роботу в новому 
для себе амплуа – живописця-монументаліста. Він багато пра-
цював над ескізами, наприклад, цим роком датується його за-
мальовок, що зберігається в Закарпатському музеї ім. Йосипа 
Бокшая “Святий Іван Золотоустий на літургії”. Ця композиція 
і стала основою для створення стінопису в єпископській капли-
ці “Апофеозу літургії св. Івана Золотоустого”.  Проте худож-
ник не врахував технології стінного живопису, і через кілька 
років живопис з ґрунтом почав відшаровуватися від основи, 
осипатися. Вдруге митець приступив до розписів каплиці  1942 
р., враховуючи перші помилки. Значну увагу приділив при на-
несенні тиньку та ґрунту зв’язку ґрунту з живописом, що до-
бре зберігся. Особисто написав композиції: “Апофеоз літургії 
св. Івана Золотоустого”, “Св. Миколай Мирлікійський роздає 
дари”, “Передача ключів Св. Петрові” (усі композиції мають 
сиґнатуру автора), “Благословляючий Христос на тлі кафе-
дрального собору”, “Герб єпископа Петра Гебея”, “Собор Св. 
Петра у Римі”, “Всевидяче око”,  “Херувими”, чотири церкви 
– у селах Плоске, Ужок, Страків, Салдобош.

Історія цієї пам’ятки культури доволі драматична, як і ба-
гатьох інших культових споруд. За радянських часів її пере-
обладнали разом з єпископською палатою під книгосховище. 
Монтаж стелажів, електропроводки, протипожежної сигналі-
зації, опалення і т. ін. супроводжувався злочинним поводжен-
ням з розписами, в які вбивали численні цвяхи, кілки, робили 
прорізи в тиньку. Дах над каплицею з часом почав протікати, 
вода поступово просочувалася через товсті мури стін. Але най-
більшої шкоди каплиця зазнала, коли прорвало трубу з гаря-
чою водою на північно-західній стіні і, як розповідають оче-
видці, гаряча пара з водою під великим тиском заливала стіну, 
підлогу упродовж багатьох годин.

Коли каплицю передали Мукачівській греко-католицькій 
єпархії, постало питання про її реставрацію. 2009 р. владика 
Мілан Шашік звернувся до Львівської національної акаде-
мії мистецтв, де вже понад п’ятнадцять років  існує кафедра 
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реставрації творів мистецтва. Завідувач кафедри Ю. Остров-
ський, художник-реставратор першої категорії Л. Разінкова з 
невеликою групою студентів виїхали для ознайомлення зі ста-
ном збереження каплиці. Тоді були відібрані численні мікро-
проби для проведення аналізів складу основи, тиньків, ґрунтів 
і фарби на різних ділянках живопису Й. Бокшая. Результати 
обстеження каплиці показали:
1.	 Протікання покрівлі переважно в кутах привело до 

глибинного багаторічного замокання стін, що спричинило де-
струкцію тиньку та пігментів, утворення рясної плісняви та 
щільного шару висолів, які утруднювали сприйняття рисунку, 
колориту та тональності живопису.
2.	 Численні борозни при проведенні електрики та сигна-

лізації, дірки різного діаметру від цвяхів, дерев’яні та металеві  
кілки, гаки, різного розміру та товщини подряпини, ушкоджені 
кути, великі втрати тиньку до основи в ділянках з’єднання стін 
і підлоги — усе це значною мірою пошкодило та привело до 
розшарування тиньків і втрат живопису.
3.	 Фарбовий шар втратив своє в’язиво, міг пошкодитися 

навіть від легкого проведення будь-яким предметом.
4.	 Значною мірою постраждала стіна, біля якої зі стелі 

виходила металева труба опалення і яку п’ятьма роками раніше 
прорвало. Це привело до розшарування тиньків, ґрунту, зна-
чних втрат геометричного орнаменту, утворенню грибів і ви-
солів. Окрім цього, на стіні спостерігалися нерівномірні жи-
рові плями різного походження. Великої, непоправної шкоди 
гаряча вода завдала сцені із зображенням “Апофеозу літургії 
св. Івана Золотоустого” та зображеної  церкви  села Страків. 
Аварія привела спочатку до втрати 50% живопису, а через 
п’ять років живопис осипався ще на 10%. Таким чином, уся 
центральна частина композиції була втрачена. І тільки по неве-
личкій чорно-білій репродукції Месійного календаря на 1943р. 
“Єпископська каплиця в Унгварь” можна простежити втрачені 
деталі архітектури, постаті архангела, путті, зображення дра-
перій, книг, атрибутики. Також значною мірою був пошкодже-
ний орнамент, що обрамляв трапецієподібну композицію. На 
інших сценах особливих втрат не було, спостерігалися лише 
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дрібні викришки та подряпини живопису.
5.	 Обабіч двох вікон каплиці, розташованих на південно-

східній стіні, які виходять у захристя кафедрального собору, 
та вікна на північно-східній стіні авторський живопис вкриває 
приблизно на 10-15 см цементний і гіпсовий розчини, якими 
також майже суцільно були замальовані широкі арки з рос-
линним орнаментом. Цими розчинами замазані й одвірки та 
втрати тиньку при встановленні труб опалення.
6.	 Живопис каплиці був суцільно вкритий стійким по-

верхневим нерівномірним забрудненням, кіптявою та жирови-
ми плямами.

Попередньо відібрані зразки тиньку, ґрунту, часточки піг-
ментів з усіх кольорів пізньої та ранньої фарби були передані 
для мікроскопічного, мікрохімічного та петрографічного до-
слідження хімікові-технологу, реставратору І. Мельник, яка 
виконала достатньо вагому працю з роз’ясненням і фотофік-
сацією кожного мікрошліфа, це дало можливість розпочати 
практичні роботи з консервації каплиці. Відібрано групу сту-
дентів, які вже мали досвід реставрації станкового олійного та 
темперного малярства на базі Львівської галереї мистецтв: А. 
Баум,  Т. Бондарук, М. Дем’янчук, І. Деметр, О. Драган, В. 
Карпів, Т. Літошко, В. Манько, Ю. Міщенко, І. Панчук, О. 
Разінков, М. Сувальська.

У групу входили студенти, які закінчили Львівський ко-
ледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша, від-
діл реставрації (В. Карпів, О. Разінков). В Ужгороді єпархія 
створила студентам добрі умови проживання та харчування. 

Перш за все, ми виконали виміри каплиці, завели докумен-
тацію з описом стану збереження та дуже докладною фото-
фіксацією збережених і пошкоджених фраґментів живопису 
(упродовж усієї консерваційно-реставраційної роботи велася 
фотофіксація об’єкта). Був виконаний повний цикл обстежен-
ня стану пам’ятки, температурно-вологісного режиму каплиці 
та складу живопису, проведена робота з відбору реставрацій-
них матеріалів, складена та затверджена програма послідов-
ності реставраційних заходів. Кожен етап роботи студентам 
пояснювався, проводилися мініреставраційні ради, вивчалася 
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література з фаху. Перед нами постало завдання не тільки 
законсервувати чи відреставрувати пам’ятку, але й зробити 
так, щоби каплиця знайшла своє місце в тому матеріальному 
та соціальному середовищі, яке її оточує. Значущу допомогу 
в формуванні історичної довідки про каплицю, творчість Й. 
Бокшая, представленні світлин ескізів до найбільше знищеної 
композиції “Апофеоз літургії св. Івана Золотоустого” надавав 
проректор Ужгородського художнього інституту, кандидат 
мистецтвознавства  М. Приймич. 

Усвідомивши всю відповідальність, розпочато практичну 
роботу, а саме: проведення повного кількаразового укріплен-
ня фарбового шару з ґрунтом та з відновленням в’язива на-
туральними клеями відповідного відсотка з додаванням анти-
септика. Відновлений зв’язок між тиньком і основою, ґрунтом 
і тиньком. Проведено загальне антисептування стін каплиці. 
Відповідальним і складним був процес усунення стійкого по-
верхневого забруднення, кіптяви та жирових плям. Цей процес 
виконували і механічним методом, і застосуванням хімікатів, 
теплових компресів. На сцені “Апофеоз літургії св. Івана Зо-
лотоустого” обережно знімали білі нашарування тиньку, бруду, 
насолів, які стікали зі стелі під час аварії та осідали на живо-
писі. Таким чином були відкриті залишки підпису Й. Бокшая, 
виконаного чорною фарбою, якого раніше не було видно.

Складним був процес усунення пізніх гіпсів, цементу та на-
білень з авторського живопису навколо віконних рам та од-
вірків, у ділянках прокладання опалювальної системи та елек-
трики. Відкрилися геометричні та рослинні орнаменти, творене 
золото, що слугувало тлом. Були видалені всі цвяхи, кілки та 
гаки. Втрати авторського тиньку пошарово заповнені рестав-
раційним, близьким за складом до авторського. Поверх рес-
тавраційного тиньку наносився ґрунт білого кольору та шліфу-
вався зі збереженням фактури авторської стіни. Подальшим 
процесом стало тонування втрат авторського живопису та 
відновлення орнаментики. Було досліджено, що орнаменти 
каплиці виконували трафаретним методом. За збереженими 
фраґментами також були виготовлені трафарети, наносили ри-
сунок і підбирали фарби, на тон світліші від авторських. Окрім 
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того, на орнаментах тони фарби з роками змінювалися від хо-
лодної гами до теплої, що ускладнювало тонування в часі.

Найвідповідальнішою при тонуваннях, звичайно стала 
сцена із зображенням “Апофеозу літургії св. Івана Золото-
устого”. У музейній практиці в такому випадку залишки ав-
торського живопису лише б відчистили та законсервували, але 
оскільки єпископська каплиця є діючою, постала необхідність 
у реконструюванні втрачених ділянок з постатями композиції. 
На допомогу прийшли кольорові ескізи Й. Бокшая. Худож-
ник перед написанням своїх творів працював над ескізами, але 
Й. Бокшай був винятково творчою особистістю і фактично в 
остаточному варіанті з точністю їх ніколи не повторював. Ве-
лику допомогу надала маленька чорно-біла репродукція, яку 
збільшили та опрацювали в комп’ютерному варіанті.

Після завершення, на стендах представили фотовистав-
ку стану збереження каплиці до та в процесі консерваційно-
реставраційних робіт.

Ми постаралися не тільки повернути зовнішній вигляд 
пам’ятки, який вона мала в той чи інший період свого існуван-
ня, але й  продовжити їй  життя.

1. Епископська каплиця в Унгварь. Миссійний календарь на рок 
1943. — Унгвар, 1943. — С. 43-47. 2. Сирохман М. Церкви України-
Закарпаття. — Львів: “Мс”, 2000. — 880 с., іл.   3. Приймич М. Перед 
лицем твоїм. Закарпатський іконостас. — Ужгород: “Карпати”-“Гражда”, 
2007. — 224 с. 4. Приймич М. Творчість Й. Бокшая в константі укра-
їнського мистецтва 1920-1930 років. Рукопис статті надав автор. 5. За-
карпатський художній музей ім. Й. Бокшая. — Ужгород: Шарк, 2004.

Annotation
Razinkova Larysa. Restoration of the Yosyp Bokshay wall painting in 

Uzhorod Episcopal chapel. Two years work of students of the department of 
restoration of arts monuments of Lviv national academy of arts upon restora-
tion and conservation of the Yosyp Bokshay wall painting in Uzhorod episco-
pal chapel is reflected. The unique wall painting during the Soviet time were 
destroyed a lot in the cause of adaptation to the business needs, due to this big 
parts of wall painting was destroyed and lost. Renovation of this object was 
very important, because in the Transcarpathian region church wall painting of 
this monumental master are generally lost.
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РЕСТАВРАЦІЯ НАСТІННИХ РОЗПИСІВ

Key words: works of restoration and conservation, wall painting, Episco-
pal chapel.

Аннотация
Разинкова Лариса. Реставрация настенных росписей Йосыпа 

Бокшая в епископской часовне Ужгорода. Отображено двухгодовою 
работу студентов кафедры реставрации памятников искусства 
Львовской национальной академии искусств по консерваций и рестав-
рации настенной живописи Й. Бокшая в епископской часовни Ужго-
рода, под руководством авторах этой статьи. Уникальная стенная 
живопись за годы советской власти была существенно разрушена 
следствии преступного переустройства часовни для хозяйственных 
целей, из-за чего часть росписей была разрушена и утрачена. Восста-
новление объекта имело важное художественное значении, поскольку 
на Закарпатье почти не сохранились росписи церквей этого мастера-
монументалиста.

Ключевые слова: консервационно-реставрационная работа, на-
стенная живопись, епископская часовня.


