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льшого слугували привезенi з-за кордону iконилiтографiї та олеографiї, а також їх фотокопiї, якi
у другої пол. ХХ ст. пiдпiльно виконували численнi фотоаматори (у перiод тоталiтаризму було суворо заборонено малювати та репродукувати
iкони, тому iмпорт, як i виготовлення iкон кустарним способом, здiйснювали нелегально). Слiд зазначити, що рисунки для iкон, якi тиражувалися
у ХIХ – на поч. ХХ ст. у лiтографiчних закладах великих культурних центрiв – Вiдня, Парижа, Кракова, Варшави, Львова, Києва, Одеси, Санкт-Петербурга1 та iнших, – створювали
професiйнi художники, а самi iкони друкували з
дозволу або на замовлення Церкви. Тому “полiграфiчнi” iкони вiдповiдали канонiчним приписам.
Це стосується i фотокопiй з лiтографiй. Народнi
майстри брали за основу для своїх творiв композицiйнi схеми згаданих вiзуальних прототипiв,
iнтерпретуючи їх згiдно з власними смаками та
уподобаннями.
Богородичний цикл у малярствi на склi другої пол. ХХ ст. найчисленнiше репрезентований
óбразами Богородицi з Дитям. Серед зображень
Одигiтрiї в iконi на склi другої пол. XX ст. єдиним (поки що) примiрником представлений образ,
iконографiя якого нагадує тип Богородицi Римської (iкона на склi з Буковини; iнформацiя i фото
О.В.Олiйник, iл. 1). Вважається, що ця iконографiя бере початок вiд чудотворного образу з церкви Санта-Марiя-Маджоре в Римi2 . На давнiх
канонiчних взiрцях Божа Матiр зображена фронтально, правою рукою охоплювала лiву, тримаючи
на нiй Дитятко3 . У народнiй iконi на склi ХХ ст.
вiдтворене зворотнє, дзеркальне зображення, тому тут iнше положення рук Богородицi (лiва охоплює кисть правої), а Христос благословляє лiвою рукою. Цей вiдступ вiд канону, очевидно,
пов’язаний з особливостями технiки малярства на
склi, про якi вже йшлося вище. Згаданий образ
на склi має виразнi “захiднi” впливи – корони з
хрестоподiбними завершеннями, “держава” у руцi
Христа та Його одiж (не хiтон та гiматiй, як на

Народне малярство на склi другої пол. ХХ ст.
перейняло вiд народної iкони на склi ХIХ ст.
традицiйну технiку та iконографiчний репертуар
й водночас поповнилося новими iконографiчними типами та сюжетами. Особливостi iконографiї
цiєї групи творiв заслуговують на окремий
розгляд, оскiльки народнi майстри не завжди дотримувалися канонiчних приписiв, досить
своєрiдно iнтерпретували усталенi композицiйноiконографiчнi схеми, що позначалося на специфiцi
художнього вирiшення.
Твори народного малярства на склi ХХ ст. порiвняно мало представленi у музейних та приватних збiрках, тому стаття грунтується передусiм на
матерiалах польових (експедицiйних) дослiджень
1998-2008 рр.
Iкони на склi другої пол. ХХ ст., як i твори
попереднього часу, за iконографiєю подiляються
на декiлька циклiв: óбрази Христа, óбрази Богородицi, агiографiчнi та зображення “празникiв”.
Найбiльше варiантiв iконографiї включає Богородичний цикл, у якому репрезентованi як найдавнiшi (Одигiтрiя, Єлеуса), так i значно пiзнiшi
iконографiчнi типи, пов’язанi в основному iз захiдною традицiєю. Для народних “скляних” iкон
1
Турченко Ю.А. Український естамп.– К.: Наук. ДумХХ ст. характерне, порiвняно з давнiми творами,
ка, 1964.– С. 56, 262.
посилення впливiв католицької iконографiї. Така
2
Кондаков Н.П. Иконография Богоматери.– СПб.,
iконографiчна зорiєнтованiсть зумовлена тим, що 1914.– Т. I.– С. 168-171.
3
взiрцями для народних малярiв у ХХ ст. здебiТам само.
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Iл. 1. Iкона на склi “Богородиця Одигiтрiя”. Буковина. Iнформацiя та фото О.В.Олiйник, 2007 р.
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вiзантiйських взiрцях, а довга пiдперезана сорочка, оздоблена широкою стрiчкою коло шиї та по
краях рукавiв). Обличчя Богородицi й Христа – з
деякими порушеннями пропорцiй та рисами наїву,
– далекi вiд усталених iконографiєю ликiв. Зазвичай, анонiмнi автори iкон на склi повторювали
з твору в твiр вироблений ними “стереотипний”
типаж без вiкової градацiї.
Образ Богородицi Єлеуси (Милостивої) – варiант iконографiчного типу Одигiтрiї4 – також
трапляється в малярствi на склi другої пол.
ХХ ст. (iкона зi збiрки Iвано-Франкiвського
краєзнавчого музею). Тут Богородиця й Дитя
змальованi без корон, їх постатi вiдтворенi по пояс, у тричвертному поворотi. Iсус, охопивши ручкою Матiр, по-дитячому пригорнувся до Неї. На
iконах, зафiксованих пiд час експедицiї на Покуття 1998 р. (с. Хлiвище Кiцманського р-ну Чернiвецької обл., iл. 2) вiдтворено тип Єлеуси (погрудне зображення); корона лише на головi в Марiї,
Iл. 2. Iкона на склi “Богородиця Єлеуса”. Друга а нiмб оточує тiльки голiвку Iсуса. Композицiйно
пол. ХХ ст., с. Хлiвище Кiцманського р-ну Чернiвецької
лаконiчнi, цi iкони однак дуже виразнi. Незваобл. Матерiали польових дослiджень автора 1998 р.
жаючи на узагальненi засоби, якi застосовували
анонiмнi майстри, та риси примiтиву у цих творах, о́брази Матерi й Дитятка сповненi особливої
нiжностi, переданої по-народному щиро.
Образ Богородицi Годувальницi на сьогоднi
представлений однiєю iконою на склi другої пол.
ХХ ст. з Торговицi5 (автор – Є.М.Скорокiжук)
(Iл. 3). Порiвняно з величними, фронтальноурочистими зображеннями на давнiх “скляних”
iконах цей образ набув у ХХ ст. лiричного вiдтiнку (Дiва Марiя нахилила голову до Сина й
нiжно обiймає Його). На вiдмiну вiд Одигiтрiї iконографiя Божої Матерi Годувальницi у
давньовiзантiйському мистецтвi невiдома. Вона
з’явилася у грецькому iкономалярствi ХIV ст.
як результат захiдних запозичень. До образу Божої Матерi Годувальницi зверталися вiдомi митцi епохи Вiдродження, згодом Її образ у чис4

Кондаков Н.П. Иконография Богоматери.– СПб.,
1914.– Т. I.– С. 211.
5
У с. Торговиця Городенкiвського р-ну IваноФранкiвської обл. другої пол. XX ст. дiяв осередок народIл. 3. Iкона на склi “Богородиця Годувальниця”. Друга
ного малярства на склi. Див.: Шпак О. Малювання на склi
пол. ХХ ст. с. Торговиця Городенкiвського р-ну Iванодругої половини XX ст.: новi матерiали // МIСТ (МистеФранкiвської обл. Матерiали польових дослiджень автоцтво, iсторiя, сучаснiсть, теорiя).– К.: ВХ [студiо], 2003.–
ра, 2008 р.
№ 1.– С. 253-263.
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ленних iнтерпретацiях вiдтворювали у малярствi та графiцi (зокрема хромолiтографiї). Згадана iкона на склi з Торговицi в загальних рисах
вiдтворює композицiю i рисунок лiтографiї (про
неї можемо судити з розфарбованої фотокопiї, зафiксованої у с. Барвiнковому Верховинського рну Iвано-Франкiвської обл.; матерiали експедицiї 2008 р.). Взоруючись на вiзуальний прототип, народна майстриня дещо спростила малюнок:
вiдмовилася вiд другорядних деталей, прикрила
декоративним вiнком-гiрляндою стопи Дитятка,
вiдтворенi в оригiналi у складному ракурсi. Простими засобами площинно-контурного трактування
й не зовсiм вправного рисунка майстриня з Покуття створила сповнений нiжностi образ-iкону,
близький сучасникам i наступним поколiнням.
Серед iкон Богородичного циклу в народному
малярствi на склi XX ст. найбiльшого поширення набула iконографiя Божої Матерi Неустанної
Помочi. Цей iконографiчний тип – вiзантiйського
походження. Вважають, що iкону було створено у
ХIII ст.6 (хоча, згiдно з деякими переказами, її
написав сам апостол Лука). Близько 1498 р. святиня потрапила до церкви святого Матея у Римi, де вона прославилася багатьма чудодiяннями7 .
Пiсля зруйнування церкви у ХVIII ст. врятована
монахами августинами iкона опинилася у забуттi й була вiднайдена щойно у 1865 р.8 . Вiдтодi її почитання розповсюдилося в iнших країнах.
Поширення iконографiї Божої Матерi Неустанної
Помочi на захiдноукраїнських теренах припадає
на др. пол. – кiн. XIX ст. й триває впродовж
усього XX ст. Образ Божої Матерi Неустанної
Помочi має багато спiльного з iконами Одигiтрiї,
вiдрiзняючись характерним поворотом фiгури та
рухом нiжок Дитятка (з однiєї спадає сандаля).
Iсус сидить на лiвiй руцi у Матерi, повернувши
голiвку в протилежний бiк: “дитина Iсус з острахом дивиться на знаряддя своїх прийдешнiх тортур – хрест i спис у руках ангелiв”9 . Богородиця
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тримає ручки Сина у своїй руцi – свiдчення Їх
тiсного духовного зв’язку. У давнiшiй iконописнiй традицiї (принаймнi до ХIХ ст.) такi iкони
мали назву “Страсної Божої Матерi”10 .

Iл. 4. Iкона на склi “Богородиця Неустанної Помочi” з ц. Рiздва Богородицi у с. Новосiлка Тлумацького р-ну Iвано-Франкiвської обл. Iнформацiя та фото
О.В.Олiйник, 2001 р.

У народному малярствi на склi другої
пол. XX ст. образ Божої Матерi Неустанної Помочi зазнав вiдчутної народної iнтерпретацiї, порiвняно з канонiчними зразками. Анонiмнi народнi малярi переважно не вiдтворювали ангелiв i характерне лише для цього iконографiчного типу положення стiп Дитятка, “заховуючи”
їх пiд складками одягу. Цiлком далекi, вiд визначених каноном, лики: вони нагадують реальнi
обличчя або ж вiдчутно позначенi рисами художнього примiтиву. Iнодi Богородиця з Iсусом зображенi без корон (iкона на склi з церкви Рiз6
Вояковський Н. Шляхами наших прочан. Проповiдi два Богородицi у с. Новосiлка Тлумацького рпро чудотворнi iкони Божої Матерi / Вид. друге.– Львiв:
ну Iвано-Франкiвської обл.; iнформацiя i фото
Вид-во оо. Василiян “Мiсiонер”, 1998.– С. 98.
О.В.Олiйник) (Iл. 4.).
7
Там само.– С. 101.
8

Там само.– С. 102.
10
Кондаков Н. П. Иконография Богоматери.– СПб.,
Креховецький Я. Богослов’я та духовнiсть iкони.–
1914.– Т. I.– С. 151.
Львiв: Свiчадо, 2002.– С. 135.
9
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У другiй пол. ХХ ст. на захiдноукраїнських теренах побутували образи-фотокопiї, розмальованi
яскравими анiлiновими барвниками, в яких основне зображення було оточене вiнком iз квiтiв.
Порiвняно з лiтографiями поч. ХХ ст. – точними копiями чудотворної iкони Божої Матерi Неустанної Помочi з церкви святого Альфонса в
Римi (знаходиться там i нинi11 фотографiчна iкона другої пол. ХХ ст. iз церкви великомученика
Дмитра у с. Великий Рожен Косiвського р-ну
Iвано-Франкiвської обл.) позначена стилiстични-

Iл. 5. Iкона на склi “Богородиця Неустанної Помочi”.
1970-тi рр. Авт. П.М.Столащук, с. Великий Рожен Косiвського р-ну Iвано-Франкiвської обл. Матерiали польових
дослiджень автора, 2002 р.

ми новацiями: змiною ликiв зi строго вiзантiйських на iдеалiзовано-реалiстичнi, загальним
iлюзорно-натуралiстичним трактуванням, вiдсутнiстю постатей архангелiв зi страсними атрибутами. Саме такий iконографiчний взiрець взяв
за основу для своїх iкон на склi П.М.Столащук.
Зберiгши основнi обриси постатей, вiн не намагався наслiдувати iлюзорно-об’ємне вирiшення. За11

Вояковський Н. Шляхами наших прочан. Проповiдi
про чудотворнi iкони Божої Матерi / Вид. друге.– Львiв:
Вид-во оо. Василiян “Мiсiонер”, 1998.– С. 102.
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собами умовно-площинного декоративного трактування йому вдалося створити своєрiдний, мистецьки виразний твiр, який не має “вторинного”
характеру стосовно вiзуального прототипу. Контурна лiнiя окреслює нiжнi, миловиднi обличчя
Марiї й Iсуса, їх руки, босi стопи Дитятка (Iл. 5).
Дуже декоративно, не повторюючи з твору в твiр
елементи орнаменту на одязi, коронах та колiрнi спiввiдношення, майстер з Гуцульщини створив близько десятка (принаймнi стiльки вiдомо на
сьогоднi) iкон Божої Матерi Неустанної Помочi.
Щораз по-новому народний маляр трактує квiти у вiнку-гiрляндi (що нагадує звужену догори
пiдкову) довкола основного зображення й неодмiнно зображає архангелiв зi страсними атрибутами, у той час як в iконах на склi iнших анонiмних малярiв їх постатi вiдсутнi. Декiлька iкон
Божої Матерi Неустанної Помочi П.М.Столащук
намалював для церкви великомученика Дмитра у
с. Великий Рожен, зокрема вони висять у ґанку
церкви та у каплицi (матерiали польових дослiджень автора 2002 р. у с. Великий Рожен Косiвського р-ну Iвано-Франкiвської обл.).
У малярствi на склi ХХ ст. нерiдко трапляється iкона Богородицi з Дитям, де Мати, ледь
нахиливши голову до Сина, тримає Його ручки у своїй руцi (майже як в iконах Неустанної Помочi). Iсус зодягнений (згiдно з захiдною
традицiєю) у довгу пiдперезану сорочку (хiтон),
сидить на лiвiй руцi у Матерi, ледь повернувши до Неї голiвку. Одна з особливостей зображень цього типу полягає у тому, що Богородиця
щiльно загорнута в мафорiй, який вiдкриває лише Її обличя, шию та руки. Образи такого типу
неважко вирiзнити з-помiж iнших за характерним виглядом корон, особливо – у Богородицi.
Розширюючись догори, корони мають два сферичних завершення, роздiленi смугою, увiнчаною
у заглибленнi хрестом. Серед образкiв-лiтографiй
поч. ХХ ст. вдалося знайти подiбну iконографiю,
про назву якої можемо судити з напису “СПОРУЧНИЦА ГРЪШНЫХ” (музей “Гуцульщина” у с. Яблуниця Верховинського р-ну IваноФранкiвської обл.; матерiали експедицiї 2008 р.).
Однак, видається, що iконографiчними взiрцями для iкон на склi такого типу частiше слугували не лiтографiї, а пiзнiшi фото-iкони, на що
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вказує характерне обрамлення овальним вiнкомгiрляндою (iкона на склi з с. Суховерхiв Кiцманського р-ну Чернiвецької обл.; iнформацiя i фото
Г.М.Виноградської) (Iл. 6).
До типу Одигiтрiї належить низка iкон на склi
ХХ ст., iконографiчну номiнацiю яких встановити поки що не вдається. Оскiльки дослiджуванi
твори належать до сфери народного мистецтва,
можна припускати, що вони не завжди мали конкретнi iконографiчнi прототипи. Ймовiрно, певне
коло артефактiв було створене народними майстрами поза безпосереднiм взоруванням, на основi
вiзуального досвiду (iкон, бачених у церквi, пiд
час продажу на вiдпустах чи ярмарках тощо). Дуже виразна композицiйно та за рисунком iкона
Богородицi з Дитям, представлена численними, i
майже без вiдмiн в iконографiї, зразками з Торговицi (Iл. 7) (матерiали польових дослiджень
автора 2002 р.) Характерно, що зображення такого плану не трапляються в iнших регiонах чи
стилiстичних вiдмiнах. Це наштовхує на думку
про вiдсутнiсть строго визначеного iконографiчного взiрця i ймовiрне зародження такого образу
саме в Торговицi, – як варiанту народної iнтерпретацiї iкони Богородицi з Дитям взагалi. В
iконах Дiва Марiя (поясне зображення) з довгим
хвилястим волоссям зодягнута в червону сукню
(характерно, що рукави замальовано зеленим). З
Її голови, не утворюючи складок, спадає довге
покривало (синього або червоного кольору), проте не закриває постать спереду, як вiзантiйський
мафорiй. На головi у Божої Матерi – пишна корона, увiнчана хрестом i декорована орнаментом з
“рокайлевими” завитками. На шиї – чотири коротких разки намиста; на груди опускаються довшi.
На лiвiй руцi Богородиця тримає Дитя, правою
пiдтримує хрестик або медальйон у виглядi серця,
на тлi зеленого круга (чи кулi). Iсус зодягнутий у
довгу, прикрашену орнаментом сорочку; правою
ручкою благословить, лiвою притримує Євангелiю, оперту на колiна. На Його головi – корона,
що нагадує митру; на грудях – хрестик й разки намиста, що, звисаючи, наче огортають фiгурку. Обабiч голови Богородицi вiдтворено двох
ангелiв. Достатньо велика кiлькiсть зображених
прикрас – довгi разки намиста, що закiнчуються
хрестиками чи медальйонами (нагадують також
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Iл. 6. Iкона на склi “Богородиця з Дитям”.
1950-тi рр., с. Суховерхiв Кiцманського р-ну Чернiвецької обл. Iнформацiя та фото Г.М.Виноградської.

Iл. 7. Iкона на склi “Богородиця з Дитям”. Друга
пол. ХХ ст., с. Торговиця Городенкiвського р-ну IваноФранкiвської обл. Матерiали польових дослiджень автора, 2002 р.
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вервицю), мабуть, має зв’язок з традицiєю чiпляти на iкони та скульптури Богородицi нашийнi прикраси на знак офiри (наприклад, процесiйна iкона “Богородиця Одигiтрiя” у церквi Преображення Господнього в с. Ковиничi Самбiрського р-ну Львiвської обл.; матерiали експедицiї 2006 р.). Важко судити, що саме iнспiрувало
появу таких iкон на склi – мальоване чи рiзьблене вiдтворення образу Марiї з Дитям. Цiлковито як витвiр народної фантазiї слiд розглядати розкiшнi вiнки-обрамлення iз квiтiв, у
наближеному до реалiстичного трактуваннi (автор Г.В.Макулович) чи пiдкреслено декоративному (автори М.Сулима, Є.М.Скорокiжук).

3-4’2009 Народознавчi Зошити
сяйвi, оточене вiночком з бiлих троянд i пронизане коротким мечем. Анонiмний народний майстер
оминув важливу деталь, обов’язкову в канонiчних
взiрцях, квiтку бiлої лiлiї, що виростає зi Серця
(фотографiчна iкона другої пол. ХХ ст. з церкви
Успiння Пресвятої Богородицi у с. Мiгово Старосамбiрського р-ну Львiвської обл.; матерiали експедицiї 2006 р.). Все iнше – жести рук Богородицi, що вказують на Її Серце, розквiтла галузка
лiлiї, – в цiлому не вiдходять вiд вимог iконографiї. Дещо узагальнено майстер потрактував шати
Богородицi, розквiтлу гiлочку, а для пiдтримання
композицiйної рiвноваги у горiшньому правому
кутку зобразив стилiзовану квiтку з листям.

Iл. 9. Iкона на склi “Грiб Дiви Марiї”. Друга
пол. ХХ ст., с. Торговиця Городенкiвського р-ну IваноIл. 8. Iкона на склi “Пресвяте Серце Марiї”. ДруФранкiвської обл. Фото О.I.Никорак, 2007 р.
га пол. ХХ ст., с. Гринява Верховинського р-ну IваноФранкiвської обл. Фото 2007 р.
Виразнi впливи католицької iконографiї вияви-

Iконографiя “Пресвятого Серця Марiї” вiзуально близька до розглянутих о́бразiв “Пресвятого Серця Iсусового”. Нерiдко такi iкони малювали, як парнi, й розташовували в iнтер’єрi поряд.
Особливого поширення ця iконографiя набула у
ХХ ст., особливо у хатнiх iконах. В iконi на склi
з Гуцульщини (зi с. Гринява Верховинського р-ну
Iвано-Франкiвської обл.) (Iл. 8), як i на ймовiрних вiзуальних прототипах, Дiва Марiя зображена миловидною, юною, з ледь похиленою набiк
головою. На Її грудях – палаюче Серце у ясному

лися в iконi на склi “Грiб Пресвятої Дiви Марiї”
зi с. Торговиця (iнформацiя i фото О.I.Никорак)
(Iл. 9), за основу якої взято композицiйну схему однiєї з хромолiтографiй (напр., подiбну до
тiєї, що знаходиться у церквi Пресвятої Трiйцi
у с. Киселицi Путильського р-ну Чернiвецької
обл.; матерiали експедицiї 2008 р.). У цьому “захiдному” варiантi iконографiї “Успiння Богородицi” вiдсутнє зображення апостолiв i Христа; юна
Пресвята Дiва лежить, зi складеними на грудях
руками з хрестом, на пишному ложi, в оточеннi
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чотирьох ангелiв навколiшках. Один з них пiдносить Пресвятiй Дiвi царський вiнець, другий
– розквiтле стебло лiлiї. Iнший прикрашає Грiб
гiрляндою з квiтiв, четвертий схиляється у молитовному жестi. У нижнiй частинi iкони згруповано атрибути: цвiт лiлiї, розгорнута книга та меч.
Позаду ложа – заквiтчаний гiрляндою престiл з
латинською монограмою Марiї. На ньому вибагливої форми ваза з букетом бiлих лiлей, обабiч
симетрично – двi запаленi свiчки. По боках, у горiшнiх кутах образу, звисають сяючi свiтильники.
Незважаючи на загалом реалiстичне трактування теми, перейняте iз вiзуальних взiрцiв, важливу семантичну роль вiдiграють атрибути-символи:
цвiт лiлiї (чистота й непорочнiсть), свiтильник
(надiя) тощо.
Проведене дослiдження особливостей iконографiї народних iкон на склi другої пол. ХХ ст.
дозволяє зробити певнi висновки.
Богородичнi iкони належать до найбiльш поширених у народному малярствi на склi другої пол. ХХ ст. Богородичний цикл представлений о́бразами Одигiтрiї (тип Римської), Єлеуси,
Годувальницi, Божої Матерi Неустанної Помочi, iконографiї “Пресвяте Серце Марiї” та “Грiб
Пресвятої Дiви Марiї”. Поруч з перелiченими iснувало певне коло о́бразiв Богородицi з Дитям,
якi не можна вiднести до визначеного iконографiчного типу. Такi приклади правомiрно вважати
оригiнальним внеском народних майстрiв в iконографiю Богородичних о́бразiв.
Помiтну роль у поширеннi певних типiв iконографiї вiдiграли вiзуальнi взiрцi – лiтографiї ХIХ
– поч. ХХ ст. та пiзнiшi фотокопiї з них. Народнi майстри творчо пiдходили до iконографiчних
запозичень, тому iкони на склi позначенi високим ступенем iнтерпретацiї й не мають “вторинного” характеру стосовно вiзуальних прототипiв.
Для розглянутих творiв характерне узагальнення,
певнi вiдступи вiд канону, зумовленi недостатньою обiзнанiстю народних малярiв з усталеними
вимогами, а також особливостями технiки малярства на склi. У дослiджуваних творах помiтне посилення впливiв захiдної iконографiї, пов’язане iз
взоруванням на лiтографiчнi iкони, що найчастiше були предметом iмпорту iз католицьких країн
Європи.
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Новi видання

Буття в мистецтвi: Збiрник наукових праць i матерiалiв на пошану Степана Костюка з нагоди 80-рiччя
/ НАН України. ЛНБ iм. В.Стефаника; Наук. ред.
i упоряд. Л.Купчинська; Вiдп. ред. М.Романюк.–
Львiв, 2007.– 549 с. + 115 iл.
Практика випуску збiрникiв наукових праць на пошану визначних дiячiв науки i культури фiксує одну
важливу тенденцiї в українськiй iсторiографiї за два
останнi десятилiття, а саме повернення до класичної (i
не лише української) наукової традицiї, здатнiсть вiдповiдних iнтелектуальних середовищ вiддавати данину поваги своїм спiввiтчизникам, осмислювати внесок
творчої одиницi в ту чи iншу галузь наукових знань
чи естетичних практик. Iм’я Степана Павловича Костюка належить саме до такої категорiї унiверсальних
особистостей, коли опосередковано лише через одну
професiю (в даному випадку бiблiографа та бiблiотечного працiвника) можна вiдслiдковувати етапи формування кiлькох генерацiй українських вчених - iсторикiв, джерелознавцiв, мистецтвознавцiв, культурологiв,
музикознавцiв, краєзнавцiв, етнологiв, фахiвцiв iнших
пiдроздiлiв гуманiтаристики. Через те й саме видання в цiкавий спосiб конфiгурує широку поставу шановного Ювiляра, насамперед у жанрi матерiалiв до
бiблiографiї, а потiм наукових статей i повiдомлень,
спецiальних бiографiчних текстiв i фотодокументiв.
Упорядник i науковий редактор видання Лариса
Купчинська точно пiдiбрала метафоричну “шапку”,
пiд якою розмiстилася серiя наукових публiкацiй, спецiально представлених авторами. “Буття у мистецтвi”
– формула, яка вiдповiдає самому творчому характеру С.П.Костюка, його вiдданостi українськiй науцi i
мистецтву, його жертовностi в справi збагачення наукового дискурсу про рiзнi вимiри нацiональної культури. Так, в основнiй частинi книги можна прочитати статтi В.Александровича, А.Банцекової, М.Батога,
О. i С.Боньковських, Л.Волошин, Т. та А.Воробкевичiв, I.Гах, М.Гелитович, Г.Герiй, Л.Герус, Р.Грималюк, Ю.Диби, В.Жишковича, Г.Iвашкiв, Л. та М.Iльницьких, Л.Кияновської, О.Кiс-Федорук, М.Комарицi, С.Король, Н.Кулешi, Л.Купчинської, М.Левицької, С.Лiнди, О.Мельник, Ю.Мердуха, У.Мовної та
iнших. Насвiтлення окремих сторiнок бiографiї Ювiляра представляють невеликi публiкацiї його добрих
друзiв – М.Батога, Л.Волошин, Р.Кирчiва, М.Моздира, М.Покотила, I.Фiльваркiв. Сумарно Збiрник становить великий масив цiнних фактологiчних i синтетичних праць сучасних дослiдникiв рiзних поколiнь
та наукових iнтересiв, що робить його вагомою iсторiографiчною позицiєю не вузько регiонального, а
щирокого - загальнонацiонального та мiжкультурного
значення.
Р.Я.

