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МЕМОРІАЛЬНА СКУЛЬПТУРА ЕММАНУЇЛА МИСЬКА

Серед когорти митців другої половини ХХ ст. скульпторові Еммануїлу Миську справедливо належить виняткове місце,
оскільки митець не тільки створив унікальні за формальним виконанням та ідейним наповненням твори, а й суттєво вплинув
на формування львівської скульптурної школи, про що свідчать
досягнення його учнів. Мисько як видатний скульптор, педагог
і громадський діяч, у кожній зі сфер діяльності віддавав свій талант, енергію, знання і досвід, за що заслужив повагу й шану від
учнів, шанувальників прекрасного. Його визнано винятково обдарованим майстром у портретній станковій скульптурі, увічненні
людей, які зробили той чи інший внесок у розвиток української та
світової культури, науки. У різноманітних матеріалах — камені,
дереві, бронзі, міді, склі, гіпсі — він створив психологічно насичені портрети майже сотні визначних діячів України, інших країн.
Особливий акцент автор зробив на пошук індивідуальної мистецької манери, яка не зазнала деформацій під впливом викладачів і панівної системи в художній освіті та не стала епігонством.
Навіть порівняно пасивна форма протистояння кадрів у галузі культури та мистецтва ідеологічному диктатові й елемен-

тарній безграмотності мала вирішальне значення. Окрім того,
поведінку більшості львівських митців, серед яких був і Е.
Мисько, можна символічно назвати “напівофіційною”. Підкреслимо, що надалі це знайшло відображення у формальностилістичних особливостях скульптурної пластики митця.
Меморіальна скульптура посідає вагоме місце у творчості
Е. Миська (більшість пам’ятників була створена у співпраці
з архітекторами Мироном Вендзиловичем, Василем Охримовичем, Андрієм Шуляром, Володимиром Блюсюком і Василем Каменщиком). Відзначаємо, що ця тема в такому ракурсі
ніколи не була висвітлена і заслуговує на увагу. Кожен з цих
меморіальних пам’ятників є неповторним оригіналом, у якому
розкрита внутрішня сила духовного світу людини.
Сьогодні зібрано відомості про дев’ятнадцять меморіальних
пам’ятників, що встановлені на Личаківському і Янівському цвинтарях у Львові, Винниках, Івано-Франківську, Стрию, Крилосі.
Закономірно, що, з огляду на ці факти і не тільки, мистецтвознавці неодноразово зверталися до аналітичної оцінки творчості митця. Збагнути її допомагає інтерв’ю за кілька місяців до
його смерті — найповніша автобіографічна оповідь [1]. Творчість митця виняткового обдарування привертала увагу фахівця
ще на його перших кроках у світ культури [2; 3]. Сімдесятирічному ювілею Е. Миська присвячена низка матеріалів на сторінках “Вісника ЛАМ” [4], альманах “Скульптура. Еммануїл
Мисько” [5]; спогади з приводу його передчасного відходу [6].
Авторами зазначених публікацій є діячі церкви й культури, мистецтвознавці, письменники: о. І. Музичка, А. Чебикін, З. Тканко, Д. Крвавич, М. Мушинка, О. Голубець, Г. Островський, Я.
Кравченко, Р. Захарчук-Чугай, М. Петренко, Л. Пушкаш, К.
Сусак, В. Откович та ін. Своєрідним підсумковим мистецтвознавчим акордом є монографія Р. Яціва [7]. Проте тут практично
відсутні аналітичні напрацювання, присвячені специфіці художньо-образних вирішень у меморіальній скульптурі Е. Миська,
що зумовлює актуальність нашого дослідження.
Тобто, не було розкрито один з вагомих напрямків його діяльності — створення меморіальної скульптури, зразки якої
належать до високомистецької пластики української художньої
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культури. Підкреслимо, що загалом у меморіальній скульптурі
Е. Миська важливим був монументалізм і лаконічність розкриття образу, що інколи доповнювались тематичним антуражемсимволом, через який розкривалися професійні зацікавлення,
особливості характеру чи інші індивідуальні риси особистості.
Митець неодноразово звертався до використання суто декоративних прийомів (переважно це стосується рельєфних доповнень скульптурної пластики, серед яких пам’ятники М. Рудницькому (1889-1975), Ю. Мушаку (1904-1973), М. Возняку
(1881-1954), матері скульптора Владиславі Йоахимівні (19051975), його ж сестрі Марті Чуквінській (1932-1980), Акерману (1927-1981), Бакалець (1929-1981) та з деталізацією образу
портретованого (як приклад, скульптурні деталі пам’ятника Г.
Смольському (1893-1985).
До слова, в останньому випадку Е. Мисько застосовував
образне трактування форми, споріднене до практики медальєрного мистецтва з елементами імпресіоністичного (це отримало часткове відображення і в образах Ю. Мушака, М. Рудницького, М. Возняка, Бакалець та Акермана) [2, 26]. Вказана манера трактування свідчить про індивідуальний підхід у
вирішенні образу та творчий пошук у процесі його розкриття.
Зображення художника Г. Смольського, вихованця школи
О. Новаківського, за своєю стилістикою та пластичним трактуванням виразно споріднена з експресіоністичними тенденціями у творчій манері портретованого [6, 292]. Цей образ репрезентує зразок деталізації з використанням атрибутів професії
Г. Смольського — палітри, пензля та “артистичного” берета.
З огляду на необхідність виокремлення гострохарактерних
особливостей світосприйняття митця, Е. Мисько обрав деталізовану “розповідь”, а не епічну стилізацію, що межує зі
схематизацією, як, приміром, у меморіальному зображенні О.
Максимова (1899-1965) або П. Козланюка (1904-1965).
Останнє репрезентує практично геометризоване поєднання пластичних об’ємів, де образ людини стає монументом його епохи та професійного скерування (суголосне концепції ролі публіциста та громадського діяча як трибуна).
Використання майже абстрактних елементів надає скуль-

птурному зображенню П. Козланюка виразного підсилення
і таким чином розкриває внутрішній трагізм особистості [8,
56]. Про використання такого підходу цілком слушно зауважив В. Рубан: “Не багато є скульпторів у нас та й в
інших країнах, котрі вміють досягати в портреті не тільки
життєвої переконливості, а й високої сили узагальнення. Е.
Мисько щедро наділений цим умінням” [5, 8].
Тому логічним з огляду на цей фактор є образи титанічних,
сповнених внутрішньої динаміки персонажів військових професій (передусім це стосується пам’ятника О. Лупію (19121984). Порівняно з таким типом героїчних творів доволі
специфічно сприймається меморіальна пам’ятка Я. Гречнєва
(1882-1961), де портретованого репрезентовано в доволі невимушеній атмосфері, з файкою у руці.
М’який вираз його обличчя надає образу елегійності та статичності, символічне зображення атрибутів професії покійного
— театральної маски та фрагменту куліси (споріднений мотив
Е. Мисько використав у вирішенні пам’ятника Шуп’яному
(1928-1977). У застосуванні мотив не тільки вводить реципієнта в контекст зображення, а й сприяє репрезентації Я. Гречнєва
в тому контексті, у якому пройшло життя оперного режисера і
педагога (присвята зі словами “пам’ятаємо про тебе, дорогий
наш вчитель та друг” додатково увиразнює цей концепт).
Вказаний аспект дещо перегукується з концепцією сприйняття смерті як спокійного сну, у якому немає місця для переживань. Проте не менш важливим також є відтворення пластичними засобами внутрішнього світу О. Гречнєва, що за концепцією
Е. Миська вирізнявся фрагментарною меланхолійністю.
Логічним підтвердженням сказаного є особливості трактування ключових акцентів образу — обличчя та рук, що, на відміну від вже згаданих образів П. Козланюка та О. Максимова, вирізняються плавністю ліній. Також тут чітко відображена
гармонійність і прагнення виявити в образі однієї людини відбиток епохи, сповненої протиріч і драматизму [5, 4-5; 5, 16].
Суголосною ідеєю відображення людини як відбитку епохи
наповнений пам’ятник А. Кос-Анатольському (1909-1983),
у якому відобразилися ремінісценції творчих пошуків попере-
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дників Е. Миська, серед яких відзначимо М. Паращука з його
інтерпретацією імпресіоністичної пластики. Однак, на відміну
від М. Паращука, Е. Мисько звернувся не до самоцільного
відтворення різноманітних декоративних і фактурних ефектів,
а вияву через форму внутрішнього світу персонажа. Важливим
у трактуванні погруддя А. Кос-Анатольського є точне пластичне формулювання, поєднане із живописним переосмисленням моделі, завдяки якому реципієнт може зануритись у
духовно-емоційну сферу портретованого. Тому вказаний образ
свідчить про ще одну вагому рису творчого методу Е. Миська — трансформацію пластичної структури образу для встановлення конкретного емоційного поля в реальному просторі
перед скульптурним зображенням.
Такий індивідуальний підхід до відтворення образів портретованих призвів до виразного багатоманіття у трактуванні, про
що свідчить надгробок М. Гнидюка (1918-1976). Останнього
репрезентовано з елементами ремінісценцій насиченості та пластичної стилізації барокової скульптури. Такою особливістю є
застосування динамічної драперії, суголосної трактуванню
образу портретованого, що завдяки поєднанню різномасштабних площин у вирішенні обличчя набуває рис, притаманних бароковій пластиці країн Центральної Європи.
Цілком інший підхід митець використовував у процесі формування жіночих портретних зображень, призначених для
меморіалів. Виразною особливістю жіночої галереї образів
у творчості скульптора є реалістичне пластичне трактування
з мінімальним узагальненням, що призводило до чіткого виокремлення сутнісних особливостей образів, сповнених внутрішньої рівноваги та гармонійності.
Власне таким є меморіальне зображення юної Гайди (19611977), яке контекстуально пов’язане з традиційним для Е.
Миська трактуванням жінки, де “драматургія твору будується
на гострішій пластичній характеристиці рис обличчя” [5, 33].
У меланхолійній статурі, пластичному силуеті юнки в шкільному строї із закритою книгою (своєрідний символ завершення
земного життя) відображено і сутність трагедії передчасної
загибелі, і красу людини, що не встигла вповні себе виявити.

Спорідненим до пластичного та ідейного наповнення також є
образ Мехтюк (1958-1984), що демонструє унікальне поєднання реалістичного формального вирішення з метафізичним
символізмом передчасної смерті та незавершеного буття (для
посилення образу митець використав мотив квітів, що немов
“випадають” з рук покійної).
Цілком інший підхід Е. Мисько застосував у формуванні образу двох барельєфних зображень —матері та рідної сестри. У
обох випадках митцеві вдалося досягти певної симультанності через сполучення в одному творі кількох емоційних станів. Образ
матері є своєрідним і доволі логічним підсумком серії тематичних портретів, яка демонструє сутнісне наповнення універсальної
дефініції “мама”. Як слушно зазначила З. Тканко: “Скульптора
насамперед цікавить психологічна розробка образу і тому “мати”
— це завжди мудра, всепрощаюча, добра жінка. Близька до образу мадонни з народу, покликання якої захищати свій рід, бути
владною над долею і, зрештою, впливати на неї” [5, 32].
Так, реалістичний образ літньої жінки набуває монументальності та цілісності, що надає йому рис мета-образу матері,
підкреслює та постійно наголошує такий універсалізм. Продовження ідеї матері знаходимо і в образі сестри Е. Миська, однак він суттєво поступається іншому компоненту — духовній
близькості, що ґрунтувалася на цілком іншій платформі, власне тому образ сестри є більш земним і менш універсальним,
однак уповні гуманістичним і психологічним [9, 19].
Вірогідно, застосування такого принципу було зумовлене не
тільки об’єктивними факторами (темперамент і професійна діяльність портретованої), але й суб’єктивним сприйняттям цієї
особистості. Такий пошук ауторефлексій митця максимально
чітко простежується в психологізмі вирішення меморіальної
пластики, присвяченої діячам культури та мистецтва, яких
скульптор знав особисто (як зазначали сучасники, митець завжди перебував у “живому діалозі з моделлю”) [5, 26].
Один з меморіальних пам’ятників, своєму товаришеві
поетові Р. Братуню, скульптор створити не встиг. Тільки
згодом, відповідно до попередніх ескізів, на могилі встановлено доволі нетиповий для творчості скульптора пам’ятник
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— стилізованого Пегаса, що зринає у небо. Такий алегоризм був пов’язаний з особистісним сприйняттям індивідуальності й таланту поета, що не міг бути візуалізований
тільки через антропоморфний образ.
Е. Мисько вважав за доцільне формувати художній образ
за рахунок кількох факторів. Передусім це стосується ключового завдання меморіальної скульптури — розкрити образ
людини таким чином, щоби він виявляв сутнісні особливості
індивідуальності портретованого — від темпераменту і професії до характерної міміки чи стандартних позитур.
Справедливо сучасники митця підкреслювали, що “Еммануїл
Мисько ніколи не прагнув до демонстрації своїх суб’єктивних
вражень; людина для нього — втілення всього сутнього, найвища естетична цінність” [5, 3]. Ця концептуальна засада простежується у трактуванні меморіальної пластики та засвідчує ідею
митця, у якій особистісне не набуває самоцінності.
Надалі образне тлумачення розкривалося через пластичне
трактування (від імпресіоністичного до практично кубістичного вирішення). Останнє мало також відображати, яким був
внутрішній світ портретованого, його ментальні та етнопсихологічні настанови, що інколи могло бути підкресленим відповідним антуражем, про що ми вже попередньо зазначали.
Е. Мисько належав до когорти тих митців, для яких основним і незаперечним пріоритетом завжди був “курс гуманістичних і мистецьких цінностей, що не підлягають девальвації”
[5, 29]. Тому актуалізація мистецького досвіду Е. Миська і,
зокрема, у царині художньо-образної виразності меморіальної
скульптури, є вагомою та необхідною.
Адже митець, який навчався у корифеїв українського мистецтва
О. Кульчицької та І. Севери, зміг сформувати індивідуальний творчий метод і унікальну систему формально-стилістичних вирішень, де
було поєднано традиції вітчизняної скульптурної пластики, модерністичні новації, притаманні для артистичної практики країн Центральної та Західної Європи, та результати багатолітніх авторських
пошуків Е. Миська. Власне тому зразки меморіальної пластики
митця засвідчують синтез усіх зазначених компонентів у специфіці
концептуального наповнення та формально-стилістичних рішеннях.
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Annotation
Yarema Mysko. Emmanuil Mysko memorial sculpture: specific of artistic
and icon desicions. The authors elucidate one of the areas of creative activity
of prominent Ukrainian sculptor and teacher Emmanuil Mysko —memorial
plastic. It established relations with the then artistic practice within the countries
of the socialist camp and the effect of formalist experiments in plastic sculpture
of Western and Central Europe. The basic principles of the creative artist’s
method of opening the image of individuals whose memory in sculpture.
Key words: memorial sculpture, artistic practice and creative method
relationships, artist.
Аннотация
Ярема Мысько. Мемориальная скульптура Еммануила Мыська:
специфика художественно-образных решений. Статья посвящена раскрытию одного из направлений творческой деятельности
выдающегося украинского скульптора и педагога Эммануила Мысько
— мемориальной пластике, установлению взаимосвязи с тогдашней
художественной практикой в рамках стран социалистического лагеря и фактор влияния формалистических экспериментов скульптурной пластики стран Западной и Центральной Европы, выявлены
основные принципы творческого метода художника в раскрытии
скульптурных образов.
Ключевые слова: мемориальная скульптура, художественная
практика, творческий метод, взаимосвязи, скульптурная пластика.
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