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WEDDING MODEL OF THE UNIVERSE AND ITS FUNCTIONS 

 

Аnnotation. From time immemorial, marriage has always been one of the most 
important, solemn and exciting events. Centuries have passed, empires have fallen, some 
peoples have been replaced by others, new states and social systems have emerged, but the 
always hot flames of fires have attracted young people to unity into a strong family. The 
very word "wedding" is perceived by the people's consciousness as a definition of joy, fun. 
This is a solemn moment not only in the lives of two young loving hearts or two families 
whose members will form a new family. This scientific paper examines the wedding model 
of the universe and clarifies its main functions. 

Keywords: wedding ceremony, model of universe, model functions, complex of rituals. 

 
ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ САТИРИЧНИХ ВИДАНЬ 

КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ  

НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

УДК 766 
 

Анотація. Досліджено приклади регіональної гу-
мористичної періодики, яка виходила на території су-
часної України у XIX – на початку XX століття. Про-
аналізовано сатиричну графіку та художнє оформ-
лення таких видань, як: «Їжак», «Лопата», «Оса», 
«Паяц», «Сова». Акцентовано, що в сатиричній графіці 
вказаних журналів художники дотримувалися як кла-
сичного, так і модерного виконання. Прослідковано ди-
зайн і типографіку обкладинок часописів. Наголошено 
на гармонійному поєднанні елементів дизайну й ілюс-
трації. Зазначено змістові особливості карикатур. 
Наведено факти цензурування української сатиричної 
періодики XIX – початку XX століття. 

Ключові слова: карикатура, графіка, ілюстра-
ція, сатирична періодика, художнє оформлення, ком-
позиція, обкладинка. 

 

Постановка проблеми. Культурними та еконо-
мічними центрами в Україні традиційно й справед-
ливо вважають такі міста, як Київ, Львів, Харків, Одеса. Саме в цих містах, що 
були в складі різних імперій наприкінці XIX – на початку XX століття, відбувався 
розвиток гумористичних видань, а з ними й сатиричної графіки. Але ця тенденція 
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зачепила також і провінційну пресу, що не достатньо досліджена в науковій лі-
тературі. Адже деякі зразки регіональної гумористичної періодики відрізняють-
ся яскравим дизайном і майстерною графікою, а це заслуговує на більш деталь-
не вивчення.  

Отримані результати стосовно сатиричної графіки й оформлення регіональ-

ної гумористичної преси України відповідного періоду допоможуть у розумінні 

традицій української сатиричної ілюстрації та журнального дизайну. 

Аналіз досліджень і публікацій. Для розкриття нашої теми є цінними до-

слідження сатиричної графіки О. Лагутенко та М. Фіголя, які змістовно вивчали 

традиції і стилістичні особливості української журнальної графіки першої тре-

тини XX століття [4; 6]. Аналіз стилістичних особливостей графіки сатиричної 

періодики Галичини та Наддніпрянщини початку XX століття знаходимо в нау-

кових доробках А. Іжевського та Т. Сидорик [3; 5]. Цінними є історичні та жур-

налістські дослідження гумористичної ілюстрації Г. Біланич та І. Зикун [1; 2].  

Мета. Дослідити графічні та змістові особливості ілюстрацій регіональної 

сатиричної періодики України XIX – початку XX століття, а також провести 

аналіз художнього оформлення цих видань.  

Виклад основного матеріалу. Для початку надамо загальну характеристику 

сатиричного видання вказаного періоду. Оскільки чіткої типології видань в аналі-

зований час ще не було, тому характеристика є умовною. Основними техніками 

друку ілюстрацій у виданнях були цинкографія і літографія, обсяг у середньому 

для часописів – 8 сторінок, візуальний матеріал чорно-білий (іноді обкладинка 

кольорова). Газети мали менший обсяг сторінок та ілюстрацій, більше тексту та біль-

ший формат, ніж у часописах. 

Вкажемо провінційні сатиричні видання кінця XIX – початку XX століття, 

що виходили на території сучасної України. «Кропило» (Коломия, журн. (дво-

тижневик). 1869 р.; ред.: М. Журавський, П. Федусевич), «Сова» (Ужгород, газ. 

1871 р.; ред. – В. Кимак), «Лопата» (Чернівці, журн./листок. 1876 р.; вид.-ред. – 

І. Семака; худ. – Прокоп), «Бонза» (Кам’янець-Подільський, рукопис. журн. 

1901–1902 рр.), «Благонамеренный Полтавец» (Полтава, журн. (щотижневик). 

1906 р.; вид.-ред. – А. Брауде, «Газета газет» (Полтава, іл. дод. 1906 р.; ред. – 

Д. Іваненко (псевд. Спокойний)), «Крючок» (Катеринослав (Дніпро), сатир. зб. 

1906 р.; ред. – Р. Кудрявицький), «Оса» (Миколаїв, журн. (тижневик). 1906 р.; 

ред. – М. Дмитрієв; худ. – М. Лепетич), «Пьявка» (Катеринослав (Дніпро), сатир. 

зб. 1906 р.; ред. – Р. Кудрявицький), «Шпик» (Катеринослав (Дніпро), сатир. зб. 

1906 р.), «Паяц» (Миколаїв, журн. 1907 р.; вид.-ред.-худ. – М. Лепетич), «Ека-

теринославский свисток» (Катеринослав (Дніпро), журн. (двомісячник). 1908 р.; 

вид.-ред. – М. Доронін), «Екатеринославский сатирикон» (Катеринослав (Дніпро), 

журн. (тижневик). 1908 р.; вид. – В. Алєксєєв; ред. – Є. Аронович), «Крымский 

шут» (Мелітополь, газ. 1908 р.; вид. – Ш. Полятус), «Прожектор» (Севастополь, 

журн./газ. 1908 р.; ред. А. Легостаєв), «Кривое зеркало» (Рівне, газ. 1910 р.), 

«Феодосийская жизнь» (газ. 1913 р.), «Їжак» (Кам’янець-Подільський, журн. 

1919 р.; вид. – І. Мозалевський; ред.: Ф. Дудко, П. Ковжун; худ.: П. Ковжун, 

З. Подушка й ін.). Звичайно, що це не весь перелік.  
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Розглянемо сатиричну графіку й оформлення, на нашу думку, найцікавіших 
прикладів регіональних гумористичних видань, що виходили на території су-
часної України. 

Сатирична газета-двотижневик «Сова» (Ужгород, 1871) була першим ілю-
строваним виданням на Закарпатті російською мовою. Також її можна вважати 
одним з перших видань в Україні, що вміщувало політичну сатиричну графіку. 
Усього вийшло п’ять номерів з тридцятьма ілюстраціями, автор яких залишив-
ся невідомий. Газета мала вісім сторінок, з них 2–3 повністю відведені під ілю-

страції. Верстка тексту – у дві колонки, що 
набрані шрифтом типу антиква. Декорування 
у виданні практично відсутнє. 

На сторінках газети в сатиричній формі 
показано примусову мадяризаторську політику 
на Закарпатті та засуджено зречення націона-
льної приналежності. Така концепція не спо-
добалося угорській владі, тому видання після 
третього номера підпало під цензуру, а нев-
довзі припинило існування. 

Назва газети була написана великим де-
коративним курсивом і була частиною алего-
ричної композиції-емблеми. Над назвою роз-
міщена сова як символ мудрості та всебачення, 
у лапах птах тримає мітлу, що означає очи-
щення, і терези – символ правосуддя. Під емб-
лемою – головна карикатура із заголовком 
«Портрети славнейших русинів» (обкл., «Сова», 
1871, № 2) (рис. 1). 

Головним об’єктом сатири на шпальтах 
газети став єпископ С. Панкович. У карика-

турах духівникові притаманні негативні якості: обжерство, хабарництво, лице-
мірство, жадоба влади. Наведемо приклади цих малюнків. 

Головна ілюстрація (обкл., «Сова», 1871, № 4) великим планом демонструє 
Панковича за шикарним обідом, при цьому в єпископа гротескно збільшена го-
лова. Ця сама гротескність наявна на титульній ілюстрації (обкл., «Сова», 1871, № 2) 
(рис. 1), де священнослужитель у подобі жінки тримає немовля – свого секрета-
ря І. Квасовича. Митець часто вдається до використання прийому декількох кадрів 
у карикатурах, наприклад, цілий комікс ілюструє сцени життя секретаря єпископа 
І. Квасовича («Сова», 1871, № 2). Або карикатура під рубрикою «Сцени на лі-
тературній ниві по цей бік Карпат» («Сова», 1871, № 2), що складається з двох 
кадрів: на першому – єпископа Панковича зображено у вигляді сатани, якого 
батогом жене редактор «Сови» В. Кімак, а на другому – Паньковичеві прикло-
няються інші видавці. В ілюстрації спостерігається динамізм і вдалий елемент 
зооморфізму. Знову у двокадровій карикатурі під рубрикою «Сьогодення та 
майбутнє» («Сова», 1871, № 4) художник демонструє Панковича, увішаного 
церковними нагородами на троні перед слугами, а на другому кадрі церковник 
падає під вагою нагород. У цій карикатурі графік майстерно пов’язав дві сцени 
завдяки промальованим рухам героїв. 

Рис. 1. Обкл. газ. «Сова», 1871, № 2 
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У карикатурі під рубрикою «Заборонені та дозволені книги в єпархії Му-

качівській» («Сова», 1871, № 4) Панкович в одну купу з прокльонами кидає ро-

сійськомовні книги, а в іншу – кладе з благословенням угорські. Симетрична 

композиція поділена постаттю героя, який чітко прочитується на темному тлі 

натовпу.  

До рубрики «Імпозантна хода для просвіти народу руського по цей бік Кар-

пат» («Сова», 1871, № 3) додається карикатура, що зображує священнослужи-

теля в тріумфальній колісниці, яку везе його свита. Знову митець майстерно за-

стосовує зооморфізм, поєднавши людей і коней.  

Загалом карикатури до газети «Сова» мають класичний вигляд, техніка ри-

сунка професійна, відчутна академічна школа, портрети героїв старанно прома-

льовані, постаті анатомічно побудовані, штрих реалістично передає об’єм. 

Звернімося до художньо-сатиричних журналів – «Оса» (1906) і «Паяц» 

(1907), що виходили у Миколаєві, на сторінках яких висміювали політичні та 

побутові події. Провідним художником часописів був М. Лепетич. Журнали 

мали по 8 сторінок формату 27 x 35 см.   

Дизайн обкладинок часописів класичний з великим підкресленим реклам-
ним шрифтом для назви над головною ілюстрацією (обкл., «Оса», 1906, № 7; 
обкл., «Паяц», 1907, № 3) (рис. 2, 3). В «Осі» назва з лівою виключкою, у «Пая-
ці» – центрована. Журнал «Паяц» має стилізоване зображення-логотип паяца 
в прямокутнику над заголовком і трохи меншу площу під титульну ілюстрацію. 
У виданнях наявні декоративні заставки та віньєтки: комахи, птахи, квіти й ор-
наменти (у декорі видання «Оса» часто прослідковуємо заставки у вигляді оси). 
Верстка тексту «Оси» – у дві колонки, «Паяца» – у три; основний шрифт типу 
антиква; підзаголовки в часописах часто набирали декоративним шрифтом.  

Рис. 2. Обкл. часоп. «Оса», 1906, № 7 Рис. 3. Обкл. часоп. «Паяц», 1907, № 3 
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Характерною ознакою журналів було використання колажів, особливо на ти-
тулі. Наприклад, головна ілюстрація-шарж «Два директори» (обкл., «Оса», 1906, 
№ 7) (рис. 2), «Стовпи суспільства» (обкл., «Паяц», 1907, № 3) (рис. 3), де до 
малюнків додано елементи-фотографії (обличчя персонажів). 

Лепетич у своїх ілюстраціях до цих видань висміює представників партій 
і недосконалість виборів: «Уроки з минулого» («Оса», 1906, № 12) – виборці 
з’ясовують питання кулаками, «Малюков: “Тріщить проклята платформа”» 
(«Оса», 1906, № 4) – депутат намагається втриматись на дошках, на яких написані 
закони. Митець досить детально промальовує фасон одягу персонажів та підкрес-
лює його фактурою, наприклад, у карикатурі «Невигідно» («Паяц», 1907, № 3). 

Лепетича цікавить передача гротескних характерів героїв і їхніх емоції. В ілю-
страціях художника постаті виразні, живі та динамічні, підкреслені контрастни-
ми силуетами, натомість фон у малюнках практично відсутній. 

До згаданої вище періодики можна ще додати сатиричне видання «Лопата» 
(1876), що вважають одним із перших україномовних сатиричних часописів, 
точніше листків, на Буковині. Візуальний ряд видання здебільшого висвітлював 
події на Буковині, Балканах і на Галичині, критикував дії військових і місцевих 
політиків. Одним з провідних художників був Прокоп. З приводу манери худож-
ника А. Іжевський зазначає: «Прокоп застосовував грубий примітивний рису-
нок, щоб підкреслити простоту ідеї наївного сміху, а щоб виразити цинізм геро-
їв високої політики використовував елементи академічної композиції [3, 8]. 

Переслідування царським режимом гумористичної періодики в процесі 
«Столипінської реакції» (1910) призвели до закриття багатьох сатиричних ви-
дань по всій імперії. З початком руйнування монархій і закінченням Першої 
світової війни сатирична преса в Україні на недовгий час відновилася. 

Наприклад, сатирично-гумористичний жур-
нал «Їжак» (1920) виходив у перехідний період 
у Кам’янець-Подільському, коли місто ще було 
під владою УНР до його захоплення Червоною 
армією. «Їжак» видавали двічі на місяць. Часопис 
у сатирично іронічній формі висвітлював полі-
тичні події в Україні та за її межами, різні сфери 
суспільного життя, переважно Наддніпрянщини.  

Провідним художником був П. Ковжун, який 
як послідовник Г. Нарбута у своїх ілюстраціях 
дотримувався геометричної декоративності з на-
ціональною складовою. Особливо це помітно 
в обкладинці видання (обкл., «Їжак», 1920, № 1) 
(рис. 4). Назва видання лаконічна, з контрастни-
ми штрихами, напівовалами та зарубками, що 
справляє враження повноцінного логотипу. По 
обидва боки від назви малим кеглем розміщені 
виносні елементи, а знизу – титульна ілюстрація.  Рис. 4. Обкл., часоп. «Їжак», 1920, № 1 
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Ми спостерігаємо гармонійне поєднання Ковжуном титульного малюнка з ло-
готипом видання завдяки декоративності («Їжак», 1920, № 1) (рис. 4). У цій обкла-
динці на головній карикатурі «Під українським державним дубом» графік зображає 
потворну свиню під деревом, гілки якого утворюють Тризуб. Рисунок свині-хруні 
може означати запроданця ненажеру, а Герб України в старому дубі без листя – 
знищення Української державності. Під ілюстрацією красномовний текст – «Присвя-
чується кому треба». Чорний силует дуба й темний фон виділяють промальовану свиню. 

З приводу манери художника дослідниця Т. Сидорик зазначає: «Уже на пер-
ших спробах Павла Ковжуна в галузі графіки позначився стиль модерн. 1913 року 
серед бурхливого різноманіття мистецьких проявів П. Ковжуну імпонує дина-
міка напряму футуризму» [5, 801]. 

Радянізація, а з нею і жорстка цензура преси, поширювалася Україною за-
лежно від окупації більшовиками українських земель. Уже 1918 року було ор-
ганізовано «Революційний трибунал друку», що ліквідував усю небільшовиць-
ку пресу. В Україні цей процес стрімко набрав обертів у 20-х роках XX століт-
тя. Лише на непідконтрольних більшовиками землях Західної України продов-
жили виходити певною мірою незалежні сатиричні видання. 

З урахуванням проаналізованих вище прикладів сатиричних видань підсуму-
ємо: по-перше, провінційні сатиричні видання мають давню історію на території 
сучасної України; по-друге, графіка в розглянутих часописах відповідала тогочас-
ним мистецьким течіям; по-третє, сатирична ілюстрація та оформлення вказаних 
регіональних видань були на високому художньому рівні, а в деяких випадках не по-
ступались відомим столичним гумористичним часописам досліджуваного періоду. 

 

Література 
 

1. Біланич Г. П. Зародження газетної справи на Закарпатті. Вісник Книжкової палати. 
2013. № 1. С. 34–38. 

2. Зикун Н. Композиційно-оформлювальні особливості українського сатиричного ви-
дання початку ХХ століття. Вісник Книжкової палати. 2016. № 5. С. 31–34. 

3. Іжевський А. В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини ХІХ ст. – почат-
ку ХХ ст.: евоюція художньо-образної системи : автореф. дис. … канд. мистецтв. Львів, 2009. 16 с. 

4. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. Київ, 2006. 240 с. 
5. Сидорик Т. Творча постать карикатуриста Павла Ковжуна на тлi взаємозв’язків тра-

дицій та західноєвропейських художніх впливів у розвитку львівської сатиричної графіки 
1900–1930-х рр. Народознавчі зошити. 2009. № 5–6. С. 801–805. 

6. Фіголь М. П. Політична сатира в українському мистецтві ХІХ – початку ХХ століт-
тя : короткий нарис. Київ, 1974. 56 с. 

Viktor Mykhalevych  
(Ukraine) 

 

GRAPHIC FEATURES OF REGIONAL SATIRICAL EDITIONS OF THE END  
OF XIX – EARLY XX CENTURY ON THE TERRITORY OF MODERN UKRAINE 

 

Annotation. The article investigates examples of regional humorous periodicals, 
which were published on the territory of modern Ukraine in the XIX – early XX centuries. 
An analysis of satirical graphics and art design of such publications as: «Yizhak», 
«Lopata», «Osa», «Paiats», «Sova» is carried out. It is emphasized that in the satirical 
graphics of the presented magazines the artists adhered to both classical and modern 
performance. The design and typography of magazine covers are traced. Emphasis is 
placed on the harmonious combination of design and illustration elements. The semantic 
features of caricatures are considered. The article presents the facts of censorship of 
Ukrainian satirical periodicals of the XIX – early XX centuries. 
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