5 лиcтoпaдa У пpимiщeннi чeрнiвeцькoгo
oбласвoгo ryдФкньoгo мyзею вiдбУлася мио.
тeцькa iмпpeзa з нагoдЙ виxoду книги тeтяни
.сKУлЬптop'
дoктop мeдициttиoпaнaс
дyгаeвoi
шeвчyкeвич'. пpeзeFтафя пpисвяченa 100piччювiд дня нaрoдхeвЕя та з0-м рoкoвинaм з
дftя cMepтi митця. видaння книги cт.t.|o мo)кливиM зa aктивнoгo сnриян|lя гoлoви oблaсвoгo
вiддiленвя yкрaiнсЬKoгo фoндУ кyлЬryри Baпeiтини дякoвсЬкoi, нaчалЬникаoблaснoгo уп.

pавлiння кyльтypи Pаiси ГyлЬпe' нa.
УкoвФв тa пiдприeмцiв Kpato,oсoб.
ливy пoдяry автop виcЛoвила яснoзoрoвi oлaнаоoвиЧy шeвчукeBичy _
cинoвi сryлЬпгoра - зa люб'язнe iадання твopiв та pyкoписiв свoгo
бaтькa.
Kнигa оталa р€ з ульmтoM 15-ти
рoкiв нaукoвo.дoслiдницЬкoт,збиpацЬкoт po6oти. дo нei УвiЙt!ли
хрolliки xиття сaMoбутнЬoгo бУкoвинськoгo мит|]Я'мистeцькoзнaвчий
aнaлiз твopчoстi, yривки iз щoдeн.
никiв' вистaвKи йoгo твoрiв. дo кtlи.
ги тaкox Увiйшoв oдин iз PайбiлЬUj
пoвних нa cьoгoдlri катaлoгjв рoбiт
шeвчy<eвичa' який вмiстив У сeбe
близькo 400 назв,
lieзвaxаючи на знaчнУ кiлькiстЬ
пyблiкацiйy пpeсi рaдЯнсЬкoiдoби,
дoсi нixro з мистeцтвoзнавфвm наУкoвцiв нe poбив сеpйoзнoi спpoби
yзaгальнитичис,leннийapхiвний мa.
тeрiaл тa надpУкoвaнiУ piзнихв'1дання,\ дoслiдXeння твoрчoотi lj]eвчyKeвичa.
Тeтянa дугaeвa впeвнeна, щo lJ
книгa далeкo нe ocтaння спpoбa
yсвiдoмити твopчий спaдoк сKУльп.
тopа.
oпанaс шeвчукeвич - oсoбистiсть нeпepeсiчнa,яка зirрала значну
poлЬ в iотopii кульryри Бу]<oви||и.
син ткaчa тa сiльcькoi знaхapки
вiдчУвaв нeпepeбoрну xаry дo знaнЬHавчa|oчиоЬна МeдичнoмУ (DакУльтeтi ФрайбуpзькoгoУнiвepситeтУ.за.

хoплIoотЬcяфiлoоoф.oю' мао змory знaйoмитЙсь iз чаЙкpащими зpазKаМи eвpoпeйськoi
KУльтypи.саМe У цeй час вiн пoчинae ствopю.
вати пepЦJiпЛастичнiкoMпoзицii.Йoгo спрoби
пiдтpиMУrвiдoмa нiмeцЬкaryдoxtlиllЯ-Фaфiк тa
скУлЬптoрKeтe Koльвiц,якa нaвiть пiсля пoвep.
нeння шeвчy<eвичaна батьKiвщинyпрoдoвxyвалa вiд,гpавarив йolo xипl poль дoбporo янгoла-oxooolluя,
oпанaс € в гeнoвич г]рoхив складt]eдрaмaтичlle хигтя' в сlNoмУвистачалoтра.iчниxпoдй,
xopстких вЙпрoбУванЬi втрaт' oднак, нeзвахаючи нa всe цe' баxання вИолoвитисЬмистeць.
киMи зaсoбаMи нe пoлИшалo сaмo6vп.]Ьoгo
oсepeддiм шeвчyKeвичiвстав свoepiA|.lиM
кoM др(oвнoстi для чepнiвцв. oпанас lвгeнoвич та йoгo др\D{(инa
oЛьгa lвaнiв|raбyли зaвзя.
|ими бiблioф|ЛаMи,
ЬбЛ|oleка Mала славУ oднiri
з вaйбагаrших У мiстi.
прo напpркeнe внyгpitUнсхиття шевчyкeвичa даютЬ Уявлeнr]яЙoгo числeннiщoдeнниKи.
BикoXaнийна фoЛьклoрнихтpaдифях БУкoвини
та висoких зpазkах eвpoпeйсЬкoткyлЬrypи. вiн
явив У свoiй твoрчoстi сaМoбF]iй сиMбioз
пpимiтивiзMу, cимвoлiзMy та xаpактepнoстiтвopчiстЬ шeвчукeвичa 6aгатoгpaннa тa пo.
спpaвжвьoMУ дo кiнця щe нe oцiнeна нa
бaтьKiвщинiДeякi poбoти у свoiЙ сlилlrацii дoвeдeнi дo
aбсoлюIноi знaкoвoсIi.дeякi заявлeнi лиulе
сиMвoлiчнooкpeслeнИMсилУeтoМ' часoм Йoгo
кoмпoзицiтнaгaдУютЬскjфсЬкУплaстиxу' чaсoM
- aEоoлloтнoaвангaрднiтa лaKoнiчнiзa заcoбa.
ми виpазнoстi, xаpaKгepи пepсoнахiв частo
вилiплeн.нaстiльки виpазнo' L].loмoxylъ зMaгaтиcя зi знaмel,]итoloяпot]сЬкo|oмi|liатюpoю - нeL]J@.
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як poзУмну книxKУ, в якiй бeзлiч глибoких
дУмoк' мoхна читати-не-пepечитати,так прo
твopчiсть цЬoгo автopa мoхна гoвopити багaтo
iщe
вcьoгo нe оказати. l тoMу, мaбyrЬ'
дoслiqxeння тeтяни дyгасвoi будe нe oсlаннiМ.
|'ilaDина мAPтинюк

