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Статтi

Ростислава ГРИМАЛЮК
ВIТРАЖI ПЕТРА КАРПЛЮКА В
КОНТЕКСТI 101-ЛIТНЬОЇ ДIЯЛЬНОСТI
“АТЕЛЬЄ ВIТРАЖIВ I МОЗАЇК
СТАНIШIЧ I СИНИ” У СОМБОРI
Rostyslava HRYMALYUK. Stained Glass by Petro
Karplyuk in Contecst of 101 years of Work Activity
“Stained Glass and Mosaic Studio Stanišić and Sons”
in Sombor.

Виявляти iмена українських майстрiв, що працювали i творили у свiй час на теренах Європи,
й долучати їх до лона української культури стало
вже справою звичною. Вкотре пiддаєшся здивуванню, що цей перелiк все ще не є остаточно
вичерпаний, а творча дiяльнiсть окремих особистостей тiсно вплетена в канву поступального розвитку вiдомих мистецьких ательє i фiрм.
Наприкiнцi ХIХ – поч. ХХ ст. теоретики модерного стилю проголосили абсолютно нове сучасне естетичне кредо, яке в особливому зрiзi розглядало мiську архiтектуру, передбачало
розв’язання програми синтетичного оформлення
iнтер’єрiв та екстер’єрiв окремих будiвель або й
ансамблiв цiлих вулиць. Естетизм, прагнення естетизувати щоденне середовище людини, був однiєю з основних передумов нового стилю – сецесiї. Естетизм створював умови для рiвнозначностi, рiвноправностi рiзних видiв мистецької дiяльностi на шляху до втiлення спiльної мети. Прикладне мистецтво, ремiсництво отримали можливiсть стати в один ряд зi станковими видами мистецької дiяльностi, монументальним мистецтвом
та архiтектурою.
Численнi ремiсничi ательє та майстернi, що виникали на поч. ХХ ст. i обслуговували побутовоужиткову сферу життя мiщан, найшвидше i найпростiше втiлювали завдання естетизацiї середо-

вища, якi ставили перед собою художники, а перед художниками – теоретики, наповнюючи побут людей гарними предметами, єдиними за своїми стилевими параметрами, зручними для ока i
вжитку. Це був результат iдеального розв’язання
завдань, де переплелися користь i краса. Нерiдко такi ательє, що розпочинали свою дiяльнiсть
з виготовлення та продажi суто декоративноужиткових предметiв, розширювали сфери зацiкавлення i розгорталися до рiвня, для прикладу,
керамiчних або вiтражних фабрик.
Серед значної кiлькостi вiтражних ательє, фiрм
i бюро, якi провадили свою активну дiяльнiсть
у Європi на зламi ХIХ-ХХ ст., тобто в перiод
особливого зацiкавлення творами вiражного мистецтва з огляду нових можливостей i прагнень естетизацiї мiського життєвого середовища, особливої уваги заслуговують саме тi мистецькi осередки, котрi зберегли свою багатолiтню традицiю вiд
кiн. ХIХ ст. i продовжують iнтенсивно працювати й у ХХI1 . I якщо для країн Центральної Європи функцiонування численних вiтражних фiрм
i стрiмке поширення та популяризацiя вiражної
продукцiї були явищами звичними, а зважаючи
на iсторичний та культурно-мистецький розвиток,
i традицiйними2 , то серед країн Балканського пiвострова, якi належали до ареалу православ’я3 , оздоба вiконних отворiв кольоровими вiтражними
заскленнями використовувалася нечасто. Вiтражi
здебiльшого ставали окрасою католицьких храмiв,
якi залишилися на територiї балканських країн ще
з часiв панування Австро-Угорщини4 . Хвиля вiд1

“Tiroler Glasmalerei und Mosaik Anstalt” (Австрiя),
“Königlichen Hofglasmalerei F.X. Zettler und Mayersche
Hofkunstanstalt” (Мюнхен), “Krakowski ZakÃlad Witrażów
S.G.Żeleński” (Польща) тощо.
2
Декорування вiконних отворiв кольоровими заскленнями в будiвлях та храмах у країнах Середнього Сходу та
Середньої Азiї сягає корiнням Х-ХI ст. У Європi класичний вiтраж стає найпоширенiшою оздобою католицьких
храмiв вже у середньовiччi.
3
“Цар сербiв i грекiв” Стефан Душан (1308-1355), названий Сильним, що належав до славетної династiї Неманичiв, основоположником якої був Стефан Неманя, зумiв
об’єднати сербiв та iншi православнi народи в спiльну державу в єдинiй православнiй вiрi.
4
Австро-Угорська iмперiя, очолювана династiєю Габс-
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родження вiражного мистецтва, яка прокотилася
Європою в другiй пол. ХIХ ст., досягла пiвденнослов’янських земель на поч. ХХ ст. Кольоровi склянi композицiї, орнаментальнi i фiгуративнi, ставали оздобою передовсiм сакральних споруд, щоби згодом поширитися на вiкна адмiнiстративних та житлових будiвель. Храми Хорватiї
i Сербiї засвiдчують активне використання вiтражiв для декорування вiкон уже на поч. ХХ ст.5 .
Це стосується i православних храмiв, зокрема у
Белградi, Новому Садi, де вiтраж стає елементом
декору iнтер’єра спочатку окремих церков, щоби в
30-их рp. ХХ ст. наповнити кольоровим сяйвом
простiр майже кожного православного i католицького храму, у значнiй мiрi завдячуючи наполегливiй працi ательє вiтражiв “Станiшiч”, завдяки
якiй iнтер’єри набули i зберегли свою скляну оздобу у повнiй красi i до нинiшнього часу.
На територiї Балкан ательє “Станiшiч” було
та залишається найбiльшою i найвiдомiшою сербською фабрикою вiтражiв, яка забезпечувала вiтражною продукцiєю балканськi землi – Сербiю,
Чорногорiю, Хорватiю, Словенiю, а на сучасному
етапi також Угорщину, Румунiю, Бразилiю, Туреччину, Iрак, Сiнгапур, Росiю, Америку. Сакральну тематику творiв попереднiх рокiв ательє
успiшно доповнило у теперiшнiй час свiтськими темами та суто абстрактними вiзерунковими
й асоцiативними вiтражними композицiями для
житлових та громадських будiвель6 .
Iсторiя розвитку ательє “Станiшiч” репрезентує збереження i примноження чудової родинної
традицiї, яка сягає своїм корiнням часу вiдкриття
склярської майстернi у мiстi Сомборi торговцем
Мiланом Станiшiчем у 1898 р., де пропонува-
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ли рiзнi вироби зi скла, кришталю, привезеного з
Чехiї та Нiмеччини, i порцеляни, а вже у 1908 р.
Станiшiч засновує мистецьке ательє з виготовлення вiтражiв пiд назвою “Ательє художнього
засклення, живопису на склi та мозаїки”7 .

Ательє Станiшiч i сини. На входi до ательє (другий
справа) Петро Карплюк. 1930-тi рр.

У якостi учителiв власник запрошує майстрiв з
Чехiї, Австрiї, Нiмеччини, де вiтражне мистецтво мало на той час уже значно глибшi традицiї.
Праця досвiдчених майстрiв-вiтражистiв заклала
потужну основу розвитковi фiрми, ставши своєрiдною школою для вдосконалення майстерностi
мiсцевих сербських вiтражистiв. Надбання європейського вiтражу з його колористикою епохи середньовiччя та модерними пластично-стилiзатор-

бурґiв проiснувала в Центральнiй Європi, як вiдомо, з
1867 до 1918. З кiнцем Першої свiтової вiйни до АвстроУгорської iмперiї входили Чехiя (Богемiя), Моравiя, Сiлезiя, Далмацiя, Iстрiя, Трiєст, а також Галичина й Буковина,
Угорщина (так званi землi корони Святого Стефана), крiм
угорських земель, включала також Словаччину, Банат та
Воєводину, Хорватiю i Словенiю, Трансiльванiю, Закарпатську Україну.
5
Станчић Донка. Витражи.– Нови Сад, 1997.– С. 117
Ivković Zlatica. Igra svetlosti i boje // New reviev.–
12, 19-21.
6
www.vitrauxart.net.
№ 7.– 2004.– S. 108-110.
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Рекламний лист ательє Станiшiч i сини. 1920-тi рр.

Продукцiя ательє Станiшiч i сини. 1930-тi рр.
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Мiлан Станiшiч зi синами та працiвникми ательє. Вгорi третiй злiва направо – Петро Карплюк. 1930-тi рр.

Ательє Станiшiч i сини. 1930-тi рр.
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ськими рiшеннями “нового стилю” потужним
струменем влилися у вiзантiйську традицiю
сербського мистецтва, даючи поштовх до iнтерпретацiй, до оновлених формально-образних,
художньо-композицiйних вирiшень.
На основi архiвних матерiалiв, що ревно зберiгаються в ательє, вимальовується картина становлення i розквiту родинної справи, що передавалася з поколiння в поколiння, вiд дiда до батька,
вiд батька до сина, доки не настала черга четвертої генерацiї вiтражистiв у родинi Станiшiчiв.
Пiд керiвництвом засновника Мiлана Станiшiча
ательє перебувало вiд 1908 до 1948 р., протягом
яких до справи поступово долучилися два сини –
Стеван (керував фiрмою в 1920-62 рр.) та Cлавко (у фiрмi з 1926 до 1950 р.).
Мiлан Станiшiч був знаним фiлантропом,
успiшним торговцем i промисловцем, який завдяки своїй працьовитостi та розуму впродовж тридцяти рокiв розвинув вiтражну справу до рiвня
найбiльшої фiрми вiтражiв i мозаїки на балканських землях. На час заснування ательє припадає i початок членства М.Станiшiча в найстарiшiй культурно-науковiй установi Сербiї – Матiца
Сербська8 , в роботi якої брав активну участь. Окрiм того Мiлан вiв благодiйницьку дiяльнiсть, фiнансово пiдтримуючи товариство “Сокiл” та Будинок Офiцерiв. За свою працю вiн був вiдзначений орденом Св. Сави четвертого ступеня.
Вдалим поштовхом для поступального й успiшного розвитку стало долучення до роботи фiрми
Стевана Станiшiча, який по поверненнi зi студiй
у Чехословаччинi, Нiмеччинi та Iталiї з бажанням
i свiжими iдеями береться до справи. Молодий
чоловiк привозить з Європи живi враження вiд
вируючих шукань європейського мистецтва, яке
ще було наповнене примхливо-вигадливою лiнiєю,
приглушено-чарiвливою колористикою Ар-Нуво
8

Матiца Сербська, у перекладi “Королева бджiл”, заснована в 1826 р. в Будапештi, а до Нового Саду, де знаходиться i нинi, переїхала в 1864 р. Видає журнал “Letopis
Matice srpske”, один з найдавнiших у свiтi, який став регулярно виходити з 1824 р. Вiдомо, що саме за сприяння Матiци Сербської побачила свiт книжка М.Шашкевича
“Русалка Днiстровая”, яку не пропускала нi львiвська, нi
вiденська цензура, а лише “свобiдна Угорщина”.

та стилiзаторсько-геометризованими формами
Ар-Деко, в полонi яких перебували образотворче
i декоративно-ужиткове мистецтво, а також архiтектура Європи. Проте, за винятком земель, що
перебували пiд владою Австро-Угорщини, в архiтектурi та монументально-декоративному мистецтвi балканських мiст поч. ХХ ст. впевненi позицiї
займала iнша мистецька течiя, яка мала мiсце i в
Європi – неокласицизм та академiзм9 , який на
Балканах, зокрема в Сербiї, затримався на тривалiший час. Причини прихильностi до академiчних
та класичних традицiй мали iсторико-полiтичну
та культурно-релiгiйну мотивацiю. Активнi впливи на мистецтво та архiтектуру Сербiї i Чорногорiї поширювалися через Адрiатику, як частину
Середземного моря, з Грецiї та Iталiї10 i мiцно
утримувалися тут i в ХIХ та ХХ ст.
У 30-их рр. ХХ ст. Стеван Станiшiч їде до
Румунiї в мiсто Брашiв, вiдоме своєю середньовiчною архiтектурою та розвинутою промисловiстю, зокрема скляною iндустрiєю, з метою поглиблення професiйних знань, необхiдних для охоплення всiх дiлянок дiяльностi ательє, яке щораз бiльше розширювалося i напружено працювало над виконанням численних замовлень. На
той момент ательє налiчувало вже 55 працiвникiв,
якi крiм вiтражiв i мозаїки, виконували роботи з
фотокерамiки11 .
Культурно-мистецьке середовище Сомбора перших десятилiть ХХ ст. мало свою специфiку,
особливостi якої збереглися i до сьогоднiшнього часу. Тут успiшно спiвiснували i взаємозбагачувалися двi лiнiї розвитку монументального та
монументально-декоративного мистецтва – нацiональна, зi своїми глибоко вкорiненими традицiями, вподобаннями i художнiм досвiдом, та загальноєвропейська, зi широкою шкалою стилiстичних
експериментiв часу i транснацiональних iдей, рiв9

Кадиjевиђ А. Естетика архитектуре академизма (XIXXX в.).– Београд, 2005.– 488 с.
10
Щодо сакрального мистецтва та архiтектури Сербiї
слiд також брати до уваги давнi i глибокi впливи вiзантiйського мистецтва, Вiзантiйської iмперiї, яка свого часу
розпадається на Грецьке, Болгарське, Сербське та iншi царства.
11
www.vitrauxart.net.
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Святий апостол Андрей. Вiтраж Соборної церкви Св. Архистратига Михаїла у Белградi. Петро Карплюк 1936 р.
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но ж як i мирно спiвiснували двi релiгiї – римокатолицька та православна. Це виявилося вельми сприятливим для поступального i неперервного розвитку “Ательє вiтражiв i мозаїк Станiшiч i
сини”, оскiльки вiтражi, якi були традицiйно популярним декором вiкон католицьких храмiв, поступово заполонили i церкви православнi, звичайно, частково, завдяки тактовнiй пропозицiї i наполегливостi Станiшiча, який був зацiкавлений у
запотребуванностi i поширеннi своєї продукцiї.
У числi п’яти десяткiв працiвникiв, якi працювали в “Ательє вiтражiв i мозаїк Станiшiч i сини”
в 30-их рр. ХХ ст. був i український майстервiтражист Петро Карплюк. Вельми обмеженi бiографiчнi данi, якi мiстяться в архiвних документах Мiської управи засвiдчують, що П.Карплюк
був сином Марiї Калiснiченко та Олександра
Карплюка, емiгрував до Сербiї з Днiпропетровська12 . Разом зi своєю дружиною Ганною мешкав
у Сомборi на вул. Радiшiчева, 6613 .
Серед працiвникiв ательє Петро Карплюк був
цiнованим i як майстер-вiтражист i як художник
по склу. Саме його руцi належать проекти вiтражiв, що в 1932-38 рр. оздобили вiконнi отвори Соборної церкви Св. Архистратига Михаїла
у Белградi, зведеної в 1837-40 рр. за проектами
архiтектора А.Ф.Кверфелда в стилi класицизму
з елементами пiзнього бароко. Дев’ять вiтражних
полотен разом iз розписами стiн та плафону, iконостасною рiзьбою та iконами творили винятково
багатий ансамбль оздоби церкви14 . На жаль оригiнальнi вiтражi Соборної церкви були втраченi в
часi Другої свiтової вiйни, тому проiснували не
довго15 . У фотоархiвах “Ательє вiтражiв i моза12

Gradski ured u Somboru, smrtovnica Petra Karpljuka.
Петро (Петар) працював у майстернях ательє в примiщеннi на вул. Радiшiчева № 10, де виготовлялися вiтражi,
декорування порцеляни, фотокерамiки, продавалися тарелi,
вази, келихи, виготовлялися рамки для живописних творiв,
а також iншi спорiдненi роботи по склi та порцелянi.
14
Дубовий рiзьблений iконостас виконав скульптор Дмiтрiє Пертовiч, а iкони для iконостасу, хорiв, тронiв, престолу, а також розписи стiн i склепiння виконав один з
найвидатнiших сербських живописцiв ХIХ ст. – Дмiтрiє
Аврамовiч.
15
Нинiшнi рiзнобарвнi вiтражi Соборної церкви у Белградi виконанi не за картонами П.Карплюка тому не дають
13
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їк Станiшiч i сини” збереглися зображення вiтражiв, виконаних П.Карплюком16 , що дає можливiсть прослiдкувати художню манеру майстравiтражиста i дати мистецьку оцiнку цим творам.
Всi дев’ять вiтражних полотен для Соборної
церкви є однофiгурними i мають подiбну композицiйну схему. В центрi кожного вiтража – постать святого, замкнена в доволi масивне архiтектонiчне обрамлення, стриманий геометризований декор якого iнспiрує до тиснень на шкiрi чи
плоскорiзьби у старослов’янському мистецтвi, але
пiдкреслено спрощений. На горизонтальну профiльовану основу опираються профiльованi бази
бокових колон, стовбур яких декорований двома
колами i завершений простою прямокутною капiтеллю з гладким фризом. Пiвкругла арка з вiдповiдним геометризованим декором завершує обрамлення фiгури. Безсумнiвно, що першовзiрцем
для подiбної стилiзаторської мови послужили вiтражi знаменитої базилiки Св. Iштвана у Будапештi17 – найкрупнiшого католицького собору столицi
Угорщини. Активнi iмпульси естетики угорського
вiтражного мистецтва, були особливо вiдчутними
у межуючих землях, зокрема в Сербiї i в закарпатськiй Українi.
Зовнiшнiй край обрамлення декорований великим стилiзованим листям аканту – основу пiдтримує геометризована класична мушля з симетричними завитками аканту по боках, до низу якої
причеплений картуш з iменем святого i жертводавцiв, зовнiшнi боки кожної з колон теж оздобленi листком аканту, увiнчує арку фiала з симетричними вiдгалуженнями завиткiв.
Кожна з фiгур у межах обрамлення розташована на тлi певного краєвиду, який виступає розповiдною канвою для персонажа святого. Для прикуяви нi про графiчнi чи композицiйнi, нi про колористичнi
якостi вiтражiв, проектованих Карплюком.
16
Св. апостол Андрей (DSCN2661); Св. Отац
Нiкола (DSCN2738); Св. Велiкомученiк Трiфун
(DSCN2662); Св. архангел Михаiл (DSCN2665); Св. Георгi (DSCN2663); Св. Йован; Св. Сава (DSCN2639);
Св. кнез Лазар; Св. Стеван Дечанскi краль Српскi.
17
Собор Св. Iштвана будувався 54 роки i був освячений
в 1905 р. У 1938 р. папа Пiй ХII присвоїв собору почесний
статус малої базилiки.
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ладу, Св. Андрiй з Євангелiєм у правiй та хрестом у лiвiй руцi зображений на тлi мальовничого
пейзажу, який очевидно є пагорбами, де розкинеться своїми будiвлями i християнськими храмами величний Київ; Св. Великомученик Трифун
представлений на тлi сiльського краєвиду, зораної землi, в оточеннi трав, кущiв i гусей, як покровитель виноградарiв та сiльських трударiв; за
плечима Св. Миколая, єпископа Мири та покровителя мореплавцiв, розкинулося море, яке омиває береги з будiвлею храму. Композицiя вiтражiв
побудована на зiставленнi контрастiв – площинно вирiшеного, стриманого у барвах обрамлення
та пластичної фiгури на тлi пейзажу, яка сприймається в такому обрамленнi як мальовнича картина, вирiшена в кращих традицiях європейського модерну. Цей контраст пiдсилює колористика,
стримана на маргiналях i барвиста у центрi вiтражного полотна.
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як i в сербському, а в росiйському вiн отримав
назву “Св. Миколай зимовий”20 . Образ св. Миколая iконографiчно сягає давнiх зображень, проте наповнений життєвою переконливiстю i реалiстичним трактуванням зображення.
Слiд окремо вiдмiтити демократичний пiдхiд
у трактуваннi персонажiв святих П.Карплюком.
Його образи органiчнiше злитi зi своїм часом,
бiльш приземленi i соцiально конкретнiшi. Лики,
осяянi духовною близькiстю, шляхетною стриманiстю i людською гiднiстю, вражають глядача
своєю реалiстичнiстю.
Водночас рiзностилевiсть вирiшення виразно
модерних краєвидiв тла i геометризованих обрамлень, декорованих акантом, вказує на присутнiсть
рис еклектизму в художнiй манерi Петра Карплюка, на спроби компiляцiй, можливо вимушених, з метою знайти компромiс мiж усталеними
догмами мiсцевих традицiй та новiтнiми вiяннями
модерного мистецтва.
Пiдтвердити чи заперечити це припущення могли б iншi проекти вiтражiв, над якими працював
П.Карплюк в ательє Станiшiча, але, на жаль, архiви ательє мiстять лише записи про авторство
начеркiв вiтражних композицiй для церкви Пресвятої Богородицi в Земунi (Сербiя), виконаних
художником у 1937 р.21 , для церкви Святого Богоявлення у Србобранi (1938 р.), церкви Святого
великомученика Георгiя у Старому Бечею. Петро
Карплюк також виконував вiтражi згiдно картонiв iнших художникiв, наприклад для вiкон церкви Святого Миколая у Земунi (художник Мiленко Джурiч)22 , вiтражi для вiкон Святомиколаївської церкви у Новому Садi (художник Владiмiр

Щодо iконографiї персонажiв, П.Карплюк взорується на iкони переважно XVI-XIX ст. Для
прикладу, в постатi Св. Михаїла художник прагне поглибити зображення через реальний образ,
синтезуючи водночас iконографiчнi прототипи вiд
найдавнiшого, де архангел представлений як грiзний суддя з вагами в правицi та палаючим мечем
у лiвiй руцi (ХII ст., композицiї Страшного суду)
до бiльш пiзнього, де Михаїл виступає архистратигом Небесних Сил, зодягнений у вiйськовi обладунки (XVII-XVIII ст.). Образ Св. Миколая
на вiтражi iнспiрує до найпоширенiшого зображення святого ще з часiв України-Русi18 та правлiння династiї Неманичiв. З-помiж iснуючих iконографiчних типiв, художник обирає зображення
святого у повен рiст з митрою на головi. В аре20
http://ru.wikipedia.org/wiki/Николай Чудотворець.
алi православного свiту Св. Миколай постає у
21
Для церкви в Земунi Карплюк виконав ескiзи до вiтраповному єпископському вбраннi з належними ат- жiв “Св. Петро i Павло”, “Св. архангел Михаїл”, “Св. єварибутами (євангелiє, патериця, митра, омофор). нгелiст Лука”, “Св. євангелiст Тома”, “Рiздво Христове”,
Стефан I”, “Св. Стефан II”.
Цей iконографiчний тип усталився в українсько- “Св.
22
Недостача архiвних чи мистецтвознавчих джерел про
19
му мистецтвi ще в першiй половинi XVI ст. ,
18

Жишкович В. Святий Миколай Мирлiкiйський в українському iконописi ХI-ХV ст. // Українська культура: з
нових дослiджень.– Львiв, 2007.– С. 540-554.
19
Гелитович М. Святий Миколай з житiєм.– Львiв,
2008.– С. 44, 45.

дiяльнiсть ательє та його працiвникiв виповнюється спогадами родини Станiшiч, згiдно яких Петро Карплюк (або
Петар Рус, як його називали у фiрмi), мав неабиякий хист
до малювання на склi та виконання вiтражiв на високому
рiвнi. Вiн бездоганно оволодiв особливостями класичного
вiражного зображення i тонкощами правил щодо свинцевих
з’єднань та технiчної конструкцiї вiтража.
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Курочкiн)23 чи вiтражi великого православного
храму у Сомборi – церкви Святого Джорджа.
Вiтражнi вiкна для малої православної церкви
Святого Йована у Сомборi були виконанi напарником Карплюка – Йоханом Граффом.
Пiсля вiйни революцiйна влада вiдмiнила дiяльнiсть приватних фiрм, працiвники ательє
“Станiшiч i сини” втратили роботу i слiди подальшого творчого життя Петра Карплюка губляться у вирi тривожного повоєнного життя.
Проте збереглися вiдомостi, що Карплюк жив у
Сомборi до дев’яносто рокiв i похований на Великому православному цвинтарi у 1982 р. У зв’язку з вельми обмеженою iнформацiєю про постать Петра Карплюка, необхiдно наголосити на
незначних неточностях, якi допущенi Петром Васiчом у книзi “Мистецька топографiя Сомбора”
(1984)24 , де прiзвище майстра-вiтражиста написано невiрно – Карплуг замiсть правильно Карплюк, як i iншого нiмецького художника, який
працював поряд з українцем – Йохан Грап замiсть правильно Йохан Графф25 . До того ж автор
пише, що у 1984 р. П.Карплюк живе у Сомборi, в той час як у 1982 р., згiдно документiв
Великого православного цвинтаря, Карплюк уже
похований.
Не менш важливими є спогади Мiлана Станiшiча II, якi свiдчать, що пiсля вiйни, коли ательє
на деякий час припинило свою дiяльнiсть i працiвники втратили роботу, П.Карплюк, працюючи
у ательє Станiшiча, набуває досвiду та вправностi у виконаннi вiтражiв i вiдкриває у Сомборi
власну невеличку майстерню з виготовлення вiтражних засклень.
Усвiдомлюючи необхiднiсть пристосуватися до
iснуючих вимог життя, Стеван Станiшiч разом зi
знаним художником Васом Поморiшчем, одним
зi засновникiв Факультету прикладних мистецтв
23
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у белградському унiверситетi, першими взялися
за виконання вiтражу в стилi соцреалiзму. Для
готелю “Метрополь” у Белградi два автори запроектували композицiю “Югославська симфонiя”, площа якої становила 50 кв. м i персонажi
якої були витриманi згiдно бажань “новоспеченої”
влади. З бiгом часу, як тiльки iдеологiчний тиск
у державi ослабнув, Стеван Станiшiч першим у
Сомборi добивається дозволу вiдкрити приватне
ательє, i його син Мiлан II приступає до продовження родинної традицiї.
Маючи намiр вiдродити колишню славу ательє i закрiпити переконливi позицiї найкращої i
найстарiшої вiражної фiрми на Балканах, молодий Мiлан Станiшiч вирiшує набратися досвiду
i вiдвiдує двi всесвiтньо вiдомi i шанованi фiрми
з глибокими вiтражними традицiями – “MajerZettler” у Мюнхенi та “Geyling” у Вiднi. По поверненнi до Сомбора Мiлан перебирає все керiвництво справами ательє i з 1962 р. розгортає широку дiяльнiсть фiрми у планi реставрацiї старих
та виготовленнi нових вiтражних засклень.
Нинi вражає неймовiрний об’єм виготовленої
вiражної продукцiї – понад 20000 кв. м, з якого можна викласти шлях довжиною в 20 км, на
якому Мiлан II Станiшiч протягом 44 рокiв реставрував 52 храми – православнi, католицькi та
синагоги26 . Дiапазон стилiв i технiк, в яких працює ательє, не має обмежень, як i дiапазон знань
про культуру вiтража – вiд неоренесансних фiгуративних композицiй i декорiв до футуристичних
та модерних зображень, вiд класичного збiрного вiкна до малих форм кабiнетного вiтража у
технiцi малювання на склi та сучасних скляних
перегородок, свiтильникiв, просторових вiтражних
композицiй.
“Я и данас имам неке пигменте из дединих
залиха, jош од пре рата. И нjима се користим,
нарочито у рестаурациjи, и на исти начин како
jе то и он чинио. Без обзира на нове технологиjе, коjе не само познаjем него и примењуjем,
ове ствари су jош увек остале недостижне. То су
та знања старих маjстора” (Мiлан Станишич).

Џепина Мариjана. Сликарске школе у Новом Саду
1900-1944 // Сликарство у Воjводини 1900-1944. Каталог Галериjе савремене ликовне уметности.– Нови Сад.–
Jун 1991.– C. 40-41; Станчић Донка. Витражи...– С. 22.
24
Vasič Pavle. Umetniçka topografija Sombora.– Novi Sad,
1984.– S. 230.
25
26
Аналогiчної помилки допускається i Донка Станчiч у
Mandić Zoran. 100 godina ateljea za vitraz “Stanišić” //
своїй книзi “Вiтражi” (Нови Сад, 1997. – С. 21).
Likovni Zivot.– Beograd, 1999.– Mart.– S. 80-82.

