
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
DROHOBYCH IVAN FRANKO STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

YOUNG SCIENTISTS COUNCIL

ISSN 2308-4855 (Print)
ISSN 2308-4863 (Online)

АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ 
ГУМАНIТАРНИХ НАУК: 

Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих  
вчених Дрогобицького державного педагогiчного 

унiверситету iменi Iвана Франка

HUMANITIES SCIENCE 
CURRENT ISSUES: 

Interuniversity collection of Drohobych
Ivan Franko State Pedagogical University

Young Scientists Research Papers

ВИПУСК 37. ТОМ 2
ISSUE 37. VOLUME 2

Видавничий дім
«Гельветика»
2021



Рекомендовано до друку Вченою радою
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(протокол № 7 від 20.05.2021 р.)
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер-

жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – 
Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 37. Том 2. – 314 с.

Видання розраховане на тих, хто цікавиться питаннями розвитку педагогіки вищої школи, а також філології, мистецтво- 
знавства, психології.

Редакційна колегія:
Пантюк М.П. – головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Дрогобицький державний педа-

гогічний університет імені Івана Франка); Душний А.І. – співредактор, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри (Дрого-
бицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), член-кореспондент (Міжнародна академія наук педагогічної освіти); 
Дмитрів І.І. – відповідальний секретар, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний універ ситет імені Івана 
Франка); Андрєєв В.М. – доктор історичних наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Бермес І.Л. – доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач кафедри (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка); Галів М.Д. – канди-
дат педагогічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Галик В.М. – кандидат історичних 
наук, доцент, доцент кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Ґжесяк Ян – доктор габілітований, 
надзвичайний професор кафедри (Державна вища професійна школа); Гриценко Г.З. – кандидат історич них наук, старший викладач кафе-
дри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Дутчак В.Г. – доктор мис тецтвознавства, професор, заві- 
дувач кафедри (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Заєць В.М. – кандидат мистецтвознавства, заступ-
ник декана факультету народних інструментів (Національна музична академія України імені Петра Чайковського); Зимомря І.М. –  
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Ужгородський національний університет); Іванишин П.В. –  
док тор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка);  Корсак Р.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри (Ужгородський національний університет); Кравчик М.О. – 
кандидат філософських наук, доцент (Міжнародний гуманітарний університет); Масненко В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач  
кафедри (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Мафтин Н.В. – доктор філологічних наук, профе сор (Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефаника); Мацьків П.В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри (Дро-
гобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Невмержицька О.В. – доктор педагогічних наук, доцент (Дрогобицький 
державний педагогічний універ ситет імені Івана Франка); Оршанський Л.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка);  Пагута М.В. – кандидат педагогічних наук, доцент (Дрогобицький державний педаго-
гічний універси тет імені Івана Франка); Пантюк Т.І. – доктор педагогічних наук, професор (Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка); Петречко О.М. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри (Дрогобицький державний педагогічний універси-
тет імені Івана Франка); Печарський  А.Я. – доктор філологічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);  
Синкевич Н.Т. – кандидат мистецтвознавства (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Ситник О.М. – доктор  
історичних наук, доцент, завідувач кафедри (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького);  
Сташевська І.О. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчальної роботи (Харківська державна академія культури), заслу-
жений діяч мистецтв України, академік (Міжнародна академія наук педагогічної освіти); Сташевський А.Я. – доктор мистецтвознав-
ства, професор, завідувач кафедри (Харківська державна академія культури), заслужений діяч мистецтв України, академік (Міжнародна 
акаде мія інформатизації); Стецик Ю.О. – доктор історичних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка); Стреначікова Марія – доктор наук (doc. CSc., PhD.), (Академія мистецтв у Банській Бистриці); Тельвак В.П. – канди-
дат історич них наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Устименко-Косоріч О.А. – канди-
дат мистецтвознавства, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Чик Д.Ч. – доктор філологічних наук, доцент (Кременецька обласна гума-
нітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка); Яворська Г.Х. – доктор педагогічних наук, професор (Міжнародний гуманітар-
ний університет); Янишин Б.М. – кадидат історичних наук, старший науко вий співробітник (Інститут історії України НАН України);  
Яремчук В.П. – доктор історичних наук, професор (Національний університет «Острозька академія»)

Збірник індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus International.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 6143 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений  
до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки,  

012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями),  
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),  016 – Спеціальна освіта).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений  
до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія)  

та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,  
024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство,  

028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Актуальні питання гуманітарних
наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка» Серія КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013 р.
Усі електронні версії статей збірника оприлюднюються на офіційному сайті видання 

www.aphn-journal.in.ua
Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за

достовірність наведених даних та посилань.
Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com  

від польської компанії Plagiat.pl.
Засновник і видавець – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

співзасновники Ільницький В.І., Душний А.І., Зимомря І.М.
Адреса редакції: Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, обл. Львівська, 82100. тел.: (03244) 1-04-74,
факс: (03244) 3-81-11, e-mail: info@aphn-journal.in.ua

© Дрогобицький державний педагогічний
    університет імені Івана Франка, 2021
© Пантюк М.П., Душний А.І., Зимомря І.М., 2021



Recommended for publication
by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Academic Council

(protocol No 7 from 20.05.2021)

Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University 
Young Scientists Research Papers / [editors-compilers M. Pantyuk, A. Dushnyi, I. Zymomrya]. – Drohobych: Publishing House 
„Helvetica”, 2021. – Issue 37. Volume 2. – 314 р.

The publication is intended for those who is interested in the High School Pedagogics and psychology, philology, art development.

Editorial board:
M. Pantyuk – Editor-in-Chief, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific Work (Ivan Franko Drohobych State Peda-

gogical); A. Dushniy – Co-Editor, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department (Ivan Franko Drohobych State 
Pedagogical University), Corresponding Member (International Academy of Pedagogical Education); I. Dmytriv – Corresponding Secretary, Can-
didate of Philological Sciences, Associate Professor (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); V. Andrieiev – Doctor of History,  
Professor (Kyiv Grinchenko University); I. Bermes – Doctor of Arts, Professor, Head of the Department (Ivan Franko Drohobych State Peda-
gogical University); M. Haliv – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University);  
V. Halyk – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department (Drohobych Ivan Franko State Pedagogi-
cal University); J. Gzhesiak – Dr. Gab., Associate Professor (Konin Higher Secondary School of Education); H. Hrytsenko – Candidate of Histori-
cal Sciences (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); V. Dutchak – Doctor of Arts, Professor, Head of the (Vasyl Stefanyk Precar-
pathian National University); V. Zaiets – Candidate of Art Studies, Deputy Dean of the Faculty of Folk Instruments (National Music Academy  
of Ukraine named after Peter Tchaikovsky); I. Zymomria – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department (Uzhgorod National University);  
P. Ivanyshyn – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); 
R. Korsak – Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department (Uzhhorod National University); V. Masnenko – Doctor of His-
tory, Professor, Head of the Department (Bogdan Khmelnytsky Cherkasy National University); M. Kravchyk – Ph.D. in Philosophy, Associ-
ate Professor (International Humanitarian University); N. Maftyn – Doctor of Philology, Professor (Vasyl Stefanyk Precarpath ian National Uni-
versity); P. Matskiv – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical Uni versity);  
O. Nevmerzhytska – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor (General Pedagogy and Preschool Education of Ivan Franko Drohobych 
State Pedagogical University); L. Orshanskyi – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department (Ivan Franko State Drohobych 
Pedagogical University); M. Pahuta – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Pro fessor (Ivan Franko State Pedagogical University); T. Pantiuk – 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Ivan Franko Drohobych State Peda gogical University); O. Petrechko – Doctor of History, Professor, Head 
of the Department (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical Univer sity); A. Pecharskyi – Doctor of Philological Sciences, Professor (Lviv National 
University); N. Synkevych – Candidate of Arts (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); O. Sytnyk – Doctor of History, Associate Pro-
fessor, Head of the Chair (Bogdan Khmelnytskyi State Pedagogical University); I. Stashevska – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-Rector 
(Academic Affairs of Kharkiv State Academy of Culture), Honored Worker of Arts of Ukraine, Academician (International  Academy of Pedagogical 
Education); A. Stashevskyi – Doctor of Arts, Professor, Head of the Department (Kharkiv State Academy of Culture), Honored Worker of Arts of Ukraine, 
Academician (International Academy of Informatization); Y. Stetsyk – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor (Ivan Franko Drohobych State 
Pedagogical University); M. Strenachikova – Doctor of Science (Doc. CSc., PhD.), (Academy of Arts in Banska Bystrica); V. Telvak – Candidate of 
Historical Sciences, Associate Professor (Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University); O. Ustymenko-Kosorich – Candidate of Art History, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Culture and Arts (Sumy State Pedagogical University 
named after A.S. Makarenko); D. Chyk – Doctor of Philology, Associate Professor, (Taras Shevchenko Kremenets Regional Humanities and Pedago- 
gical Academy); H. Yavorska – Doctor of Education, Professor (International Humanitarian University); B. Yanyshyn – Candidate of Historical Sciences, 
Senior Research Associate (Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine); V. Yaremchuk – Doctor of History, Professor (Ostroh Academy 
National University)

The collection is included in such international databases as Index Copernicus International.

According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine as of 28.12.2019 No 6143 (annex 4),  
the journal is included in the List of scientific professional editions of Ukraine (category “B”) on pedagogical sciences  

(011 – Educational, pedagogical sciences, 012 – Pre-school education, 013 – Primary education, 014 – Secondary education  
(subject specialization), 015 – Professional education (in the field of specializations), 016 – Special education). 

According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine as of 17.03.2020 № 409 (annex 1), the journal is 
included in the List of scientific professional editions of Ukraine (category “B”) on philological sciences (035 – Philology) and culture 
and arts (022 – Design, 023 – Fine arts, decorative arts, restoration, 024 – Choreography, 025 – Musical arts, 026 – Performing art, 

027 – Museum and monument studies, 028 – Management of socio-cultural activities).

Print media registration certificate «Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State  
Pedagogical University Young Scientists Research Papers» series КV № 19906-9706Р dd. 14.05.2013.

All electronic versions of articles in the collection are available on the official website edition
www.aphn-journal.in.ua

Editorial board do not necessarily reflect the position expressed by the authors of articles, 
and is not responsible for the accuracy of these data and references.

The articles were checked for plagiarism using the software StrikePlagiarism.com developed by the Polish company Plagiat.pl.
Founder and Publisher – Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University,

co-founders V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomrya.

Editorial address: Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ivana Franka str., 24, Drohobych, Lviv region,
82100. tel.: (03244) 1-04-74, fax: (03244) 3-81-11, e-mail: info@aphn-journal.in.ua

© Drohobych State Ivan Franko
    Pedagogical University, 2021
© M. Pantyuk, A. Dushnyi, I. Zymomrya, 2021



309ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

ЗМІСТ

IСТОРIЯ
Тотраз МІСОСТОВ. Науково-епістолярна спадщина П. Я. Литвинової-Бартош 4

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Максим ЖДАНОВ. Еволюція кантатно-ораторіального жанру  
у творчості українських композиторів 11
Оксана ЗАХАРОВА. Державний академічний Великий театр  
у системі культурної дипломатії 16
Світлана КИСЛА. Образ Чіо-Чіо-Сан з опери «Мадам Баттерфляй» у контексті  
оперних пошуків Джоаккіно Пуччіні 21
Катерина КИСЕЛЬОВА. Цитування творів мистецького напрямку поп-арт  
в дизайні одягу 2010–2020 рр. 27
Ірина ЛЯЩЕНКО, Олександр КОВАЛЕНКО, Павло МУЛЯР. Основні тенденції розвитку  
сучасної масової та елітарної музичної культури 35
Тетяна МАРТИНЮК. Шрифтова композиція, її основні види в дизайні середовища 42
Ольга МИРОНЕНКО-МІХЕЙШИНА. Цитата у Прелюдії № 11 Валентина Бібіка  
(із циклу «34 Прелюдії та фуги») як відображення взаємодії  
різних «модусів» ритмічного мислення 49
Віктор МИХАЛЕВИЧ. Художні особливості карикатури викривального характеру на шпальтах 
сатиричного часопису «Червоний перець» міжвоєнного періоду 59
Ганна ОЗИМОВСЬКА. Культурно-мистецьке життя Кам’янеччини на початку ХХ століття 65
Вікторія ОЛІЙНИК. Книги видавництва «Дніпро» в контексті українських графічних тенденцій 71
Віктор ОСАДЧИЙ. Розвиток фотографічної справи в Кременчуці (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 80

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Вікторія ЗАХАРЧУК, Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО. Сфери застосування та основні  
функції евфемізмів у сучасній англійській мові 87
Оксана ЗУБАЧ, Марта МИКИТЮК. Лінгвокультурні аспекти політичного анекдоту  
сучасної німецької мови 91
Світлана КОРНЄВА. Частотність функціонування вербальних і структурних  
форм англійських прислів’їв 96
Тетяна ЛЯХ. Феномен творчості як онтологічний модус українського модернізму  
в новелістиці кінця ХІХ – початку ХХ століть 103
Aysel MAHARRAMOVA. The poetic world of Muhammad Biriya 110
Любов МЕЛЬНИК. «У них – його кусочок душі і серця»: особливості вираження емотивності 
в листах Є. Маланюка до О. Сембай-Галицької 115
Юлія МОСКВИЧ. Модель жіночого щастя в поетичному дискурсі К. Бабкіної 123
Ліана НАУМЕНКО. Назви меблів для лежання в історії української мови 131
Руслана ОРОБІНСЬКА. Синтаксис еліптичного речення в персонажному  
мовленні німецького кіно 139
Інна ПАНЕНКО, Світлана СМОЛЯНКІНА, Олена ШЕСТАКОВА. Інтегровані подвійні заняття  
як інноваційний жанр педагогічного дискурсу 145
Катерина ПАРНУС. Створення дерев синтаксичного аналізу: практичне застосування 151
Оксана ПОДВОЙСЬКА, Олександра ШИЛОВА. Особливості перекладу власних назв  
у зарубіжних художніх кінофільмах 160



59ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

УДК 766
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/37-2-9

Віктор МИХАЛЕВИЧ,
orcid.org/0000-0003-4847-5833

кандидат культурології, доцент,
доцент кафедри образотворчого мистецтва

Київського університету імені Бориса Грінченка
(Київ, Україна) v.mykhalevych@kubg.edu.ua

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ КАРИКАТУРИ ВИКРИВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
НА ШПАЛЬТАХ САТИРИЧНОГО ЧАСОПИСУ «ЧЕРВОНИЙ ПЕРЕЦЬ» 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

У статті досліджена сатирична графіка часопису «Червоний перець» як відображення недоліків радянсько-
го ладу в Україні 20–30-х рроків XX століття. У даних карикатурах порушені такі злободенні економічні та соці-
альні теми. як: розкрадання державного майна, антиалкогольна кампанія, ліквідація неписьменності (лікнеп), 
проблеми міського побуту, боротьба з бюрократією, хабарництвом, «куркулями», «непманами», «контрреволю-
ціонерами», проституцією, «кооператорами» тощо. Завдяки дотепному гумору та якісній гострій карикатурі 
журнал став популярним серед масового читача України, але водночас часто підпадав під тиск цензури.

У дослідженні наведено зразки сатиричної графіки провідних художників «Червоного перцю»: Л. Гольмана, 
С. Зальцера, Л. Каплана, С. Самума, А. Петрицького, Б. Фрідкіна. Твори перелічених митців вирізняються оригі-
нальними сюжетами та майстерним графічним виконанням.

Проаналізовано, що сатирична графіка журналу «Червоний перець» відображає мистецькі течії початку  
XX століття: конструктивізм, неопримітивізм, кубофутуризм, експресіонізм тощо. Це, у свою чергу, дало 
поштовх для розвитку української карикатури 20–30-х років. Підкреслено, що однією з головних особливостей 
графічного контенту «Червоного перцю» є плакатний вигляд ілюстрацій. Художники часопису в сатиричній гра-
фіці для більшого ефекту використовують різні прийоми, як-от: гротескність, гіперболізація, контраст форм, 
порівняння та зіставлення образів тощо. Популярними засобами побудови гумористичної ілюстрації, яким 
користуються митці видання, є диптих та комікс.

У статті простежено художнє оформлення журналу «Червоний перець». Зазначено, що на титулі часопису 
зазвичай розміщували яскраву плакатну карикатуру. Обкладинка мала впізнаваний логотип-назву, що гармонійно 
компонувався з титульною ілюстрацією. Загалом журнал вирізняється гармонійним поєднанням текстового та 
графічного матеріалу.

Ключові слова: «Червоний перець», сатиричне видання, графіка, карикатура, ілюстрація, художнє оформ-
лення.
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ARTISTIC FEATURES OF A CARICATURE OF AN EXPOSING CHARACTER  
ON THE PAGES OF THE SATIRICAL MAGAZINE “CHERVONYI PERETS”  

IN THE INTERWAR PERIOD

The article examines the satirical graphics of the magazine “Chervonyi perets” as a reflection of the shortcomings of 
the Soviet system in Ukraine in the 1920–1930’s. These caricatures raise such topical economic and social themes: theft of 
state property, anti-alcohol campaign, elimination of illiteracy (liknep), problems of urban life, fight against bureaucracy, 
bribery, “kulaks”, “nepmans”, “counter-revolutionaries”, prostitution, “cooperators”, etc. Thanks to witty humor and 
high-quality sharp caricature, the magazine became popular among the mass readers of Ukraine, but often was censored.

The study presents samples of satirical graphics of leading artists of the “Chervonyi perets”: L. Holman, S. Zaltser, 
L. Kaplan, S. Samum, A. Petrytskyi, B. Fridkin. The works of these artists are distinguished by original plots and masterful 
graphic execution.

It is analyzed that the satirical graphics of the aforementioned magazine reflect the artistic trends of the early  
XX century: constructivism, neo-primitivism, cubofuturism, expressionism and others. This, in turn, gave impetus to the 
development of Ukrainian caricature in the 1920’s and 1930’s. It was emphasized that one of the main features of the 

Михалевич В. Художні особливості карикатури викривального характеру на шпальтах сатиричного...
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graphic content of the “Chervonyi perets” is the poster look of the illustrations. The artists of the magazine use various 
techniques in satirical graphics for greater effect: grotesqueness, hyperbolization, contrast of forms, comparison and 
juxtaposition of images, etc. Diptychs and comics are popular means of constructing humorous illustrations used by the 
artists of edition.

The artistic design of the “Chervonyi perets” is traced the article. It is noted that a bright poster caricature was 
usually placed on the title of the magazine. The cover had a recognizable logo-name, which was harmoniously arranged 
with the title illustration. In general, the magazine has a harmonious combination of text and graphics.

Key words: “Chervonyi perets”, artist satirical edition, graphics, caricature, illustration, decoration.

Постановка проблеми. 20–30-ті рр. XX ст. 
стали періодом виникнення, розквіту, а згодом 
жорсткого цензурування радянської сатиричної 
періодики. Гумористичні видання стали важли-
вим елементом пропаганди нової більшовицької 
влади в Україні.

На теренах колишньої Української Радянської 
Соціалістичної Республіки міжвоєнного пері-
оду найбільш відомим і популярним сатиричним 
журналом був харківський «Червоний перець». 
Чимало відомих українських карикатуристів ті 
культурних діячів починали свою діяльність саме 
в цьому часописі.

Водночас із відвертою пропагандою авторам 
«Червоного перцю» вдавалося критикувати сис-
темні недоліки радянського ладу (бюрократія, 
алкоголізм, розкрадання державного майна тощо), 
що було ризиковано, зважаючи на жорстку цен-
зуру сталінського режиму.

Нас цікавить графічний складник «Червоного 
перцю» як найважливіша частина ілюстрованого 
сатиричного видання.

Загалом радянська карикатура вирізняється 
наочними образами та розрахована на масового 
читача. Унікальність сатиричної графіки журналу 
полягала в тому, що авторам вдавалося балансу-
вати між дотримуванням провідної партійної лінії 
та присвячуванням ілюстрацій злободенним полі-
тичним, економічним і соціальним темам. Водно-
час у журнальній графіці «Червоного перцю» від-
бились прогресивні шукання митців тієї доби. Це 
проявляється в застосованому художниками арсе-
налі різноманітних авангардних течій та поєд-
нанні різних мистецьких стилів, що вплинуло на 
розвиток української карикатури 20–30-х рр.

За якістю ілюстративного контенту харків-
ський часопис «Червоний перець» можна поста-
вити на один рівень із провідними європейськими 
сатиричними журналами того ж часу: нім. «Сімп-
ліцисімусом», фр. «Шаріварі» й англ. «Панчем».

Однак у мистецтвознавчій літературі сатирична 
ілюстрація журналу «Червоний перець», що мала 
критичний зміст стосовно радянського режиму 
20–30-х рр. XX ст. та високий художній рівень, 
особливо не бралася до уваги, окрім поодиноких 
студій. Також поза увагою залишилося художнє 

оформлення видання, яке є яскравим прикладом 
журнального дизайну першої половини XX ст.

Отже, ми вважаємо, що для розуміння традицій 
та впливів на розвиток журнальної ілюстрації та 
дизайну України графічний контент «Червоного 
перцю» нині важливо дослідити більш детально.

Аналіз досліджень. Для нашої статті вияви-
лися важливими дослідження сатиричної графіки 
радянської гумористичної періодики Д. Горба-
чова, А. Капелюшного та М. Фіголя, однак дані 
автори писали свої наукові доробки в часи жор-
сткої цензури СРСР, що позначилось на резуль-
татах їхньої роботи. Аналіз творчості ключових 
карикатуристів «Червоного перцю» знаходимо 
в мистецтвознавчих статтях Д. Метницької й 
О. Роготченко. Цінними є історичні та журналіст-
ські праці стосовно пропагандистської ілюстрації 
«Червоного перцю» Л. Гриневич, І. Зикун, К. Кузі-
ної, А Покляцької й І. Собокар.

Мета статті – проаналізувати графічні та 
змістові особливості графічного матеріалу сати-
ричного часопису «Червоний перець», які стосу-
ються висвітлення проблем радянського режиму 
20–30-х рр. XX ст. Дослідити художнє оформ-
лення даного журналу.

Виклад основного матеріалу. Сатиричний 
україномовний часопис «Червоний перець» 
видавався в Харкові (тодішня столиця України). 
У 1922 р. під керівництвом та редагуванням 
В. Еллана-Блакитного й Остапа Вишні вийшло 
через економічну скруту лише два номери, а в 
1927–1934 рр. журнал відновили як двотижневик 
до робочої газети «Пролетарий».

Цільовою аудиторією часопису передбачався 
робочий клас. За допомогою традицій української 
народної творчості та гумору журнал намага-
лися зробити близьким до українського масового 
читача. Сатира журналу була направлена проти 
дореволюційного «старого ладу», міщанства та 
буржуазії, релігії та забобонів, національних 
проявів тощо. На сторінках часопису викривали 
«куркулів», «непманів», «контрреволюціонерів», 
«кооператорів», інші «антирадянські елементи». 
У 1930-х рр. у «Червоному перці» з’являються 
теми заклику до колективізації, чистки держав-
ного апарату та боротьби із «лженаукою». Пара-
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лельно автори, що друкувалися в часописі, висвіт-
лювали в досить гострій формі «окремі недоліки» 
радянської дійсності: розкрадання державного 
майна, алкоголізм, бюрократизм, хабарництво, 
спекуляцію, проституцію, неписьменність, погану 
міську інфраструктуру тощо. Особливо яскраво ці 
теми проявлялися в сатиричній графіці часопису.

А. Капелюшний під час проведення аналізу 
структури гумористичної ілюстрації «Червоного 
перцю» зазначає: «У 1927 р. тут, як правило, вмі-
щували малюнки на «внутрішні» теми, малюнки, 
що розвінчували пережитки у свідомості окремих 
людей, недоліки в галузі культури, освіти, тор-
гівлі, житлового будівництва, а також карикатури, 
присвячені окремим явищам, котрі мають сезон-
ний характер» (Капелюшний, 1986: 19).

Треба підкреслити, що, незважаючи на вияв-
лення відповідних недоліків радянської системи, 
сатирична преса зберігає абсолютне табу на кри-
тику внутрішньої та зовнішньої державної полі-
тики, тогочасних лідерів партії та комуністич-
ного курсу.

Стосовно цього Н. Зикун зазначає: «Попри те, 
що завданнями робітничих газет декларувалося 
викриття «з більшовицькою рішучістю та послі-
довністю» «хиб радянського апарату» («Робіт-
ник». 1 листопада 1925 р. № 1. С. 1), свобода 
критики редакцій і авторів поширювалася лише 
на ворогів революції та на дрібні вади пересіч-
них будівників нового суспільного ладу» (Зикун, 
2016: 28).

Перед тим як перейти до аналізу саме ілюстра-
цій часопису «Червоний перець», простежимо 
особливості художнього оформлення видання

Для обкладинки журналу призначалася тек-
стова та візуальна інформація про ключові події 
суспільно-політичного життя з метою справити 
на читача максимальне враження. На титулі роз-
міщували сторінкову карикатуру маніфестально-
плакатного рішення з актуальною темою, яка 
могла набувати подальшого розвитку на наступ-
них сторінках номеру. Такий підхід застосовували 
для тематичних номерів. У цих випусках зазвичай 
додається назва теми (напр.: «Перевиборний», 
«Спеціальний транспортний», «Спеціальний тех-
нічний» тощо), яка розміщується вертикально 
ліворуч від титульної ілюстрації. Карикатуру 
на всю шпальту друкували і на четвертій сто-
рінці. Так звана «шапка» обкладинки «Червоного 
перцю» – назва журналу, вона ж логотип. У пер-
ших двох номерах поряд із назвою був кумедний 
персонаж із перцем. Згодом графіку назви-лого-
типа переробили, вона практично не змінюва-
лася: крупний чорний брусковий шрифт для слова 

«перець», у середині якого на білій діагональній 
плашці було розміщено червоним кольором та 
прописом слово «червоний». Іноді логотип міг 
зменшуватися залежно від композиції головної 
ілюстрації. Тільки в останній рік видання логотип 
почав видозмінюватися з номера в номер, а саме: 
міняли колір, шрифт, інтерліньяж тощо. Часопис 
був кольоровий, формату 35 x 25 см.; у серед-
ньому на 12 сторінок; текст набирався гарнітурою 
класу антиква. У журналі була художня верстка 
з великою кількістю рисунків, які мали різнома-
нітний формат (сторінкові, розворотні, заставочні 
тощо). Видання практично не мало додаткових 
декоративних елементів.

Перейдемо безпосередньо до розгляду ілю-
страцій.

Один із головних художніх впливів на радян-
ську карикатуру 20–30-х рр. справив конструкти-
візм. У міжвоєнний період радянська сатирична 
графіка набуває плакатного вигляду агітації, 
що підкріплюється текстом-лозунгом, або гас-
лом. Цей лозунг сам собою може мати художнє 
оформлення. А. Капелюшний стосовно ілюстра-
тивного контенту журналу зазначив: «Карика-
тури вже не відіграють ролі ілюстрації до тексто-
вого задуму, як це було раніше» (Капелюшний, 
1986: 15). Щодо цього Д. Метельницька зазначає: 
«Вочевидь, ця особливість сягає революційних 
часів, коли особливого розвитку набув плакат, де 
ілюстративна частина мислилася художниками 
виключно у поєднанні з текстом чи певним лозун-
гом» (Метельницька, 2016: 1444).

Сатирична ілюстрація «Червоного перцю» 
супроводжувалась дотепним підписом, що роз-
кривав зміст малюнка. Підписи могли бути у 
формі діалогу між героями карикатури. У серіях 
карикатур завдяки художнім засобам (гіпербо-
лізація, контраст форм) застосовували прийом 
зіставлення: добро – зло, свій – чужий. Дослідник 
А. Покляцька зауважує: «Основним прийомом 
зображення героїв карикатур було їх протистав-
лення: робітники та селяни зображувалися силь-
ними, мужніми, стрункими й привабливими, нато-
мість «буржуазія», «західні агенти», «непмани» і 
«священнослужителі» показані спотвореними, 
непривабливими, з пихатим виразом обличчя та 
великим черевом. Таким чином, уже на рівні візу-
алізації створювався негативний збірний образ 
«ворога радянської держави та соціалістичного 
будівництва»» (Покляцька, 2015: 156).

У карикатуристів видання популярним є роз-
міщення персонажів ілюстрацій у кабінетах, 
цехах, за прилавками. Іноді художники часопису 
для досягнення комічного ефекту використову-
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вали фото в поєднанні з малюнком (колаж). Також 
митці нерідко будували серії кадрів на зразок 
коміксу для поступового сприйняття певної ілю-
строваної дії реципієнтом.

Щодо візуального контенту «Червоного 
перцю» науковець І. Собокар підкреслює: «Сати-
ричний малюнок, плакат, фотомонтаж включені 
як найважливіша складова в загальний комплекс 
засобів, що їх спрямовує журнал на посилення 
активності читацької аудиторії у сприйнятті 
інформації, її подальшому аналізові та кореляції 
тих чи інших дій» (Собокар, 2016: 130).

У карикатурах художників до видання можна 
знайти традиції реалізму та модерну, однак зага-
лом простежуються впливи новітніх течій у мис-
тецтві початку XX ст., а саме: конструктивізм, 
неопримітивізм, кубофутуризм, експресіонізм 
тощо.

Наведемо найхарактерніші, на нашу думку, 
приклади карикатур художників «Червоного 
перцю», у яких простежується критика деяких 
аспектів радянського ладу та наявне цікаве гра-
фічне рішення.

У «Червоному перці» не уникали такої теми, 
як проституція, що було вкрай незручним яви-
щем для нового більшовицького режиму. Напри-
клад, ілюстрація Л. Гольмана «Можливо» (№ 16, 
1928 р.) демонструє нічну сцену, коли дівчата, які 
чекають на клієнтів, пізнають у перехожому члена 
комісії з боротьби із проституцією. У даному 
рисунку художник вміло передає настрій силуе-
тами персонажів. Відразу та ворожість до курку-
лів графік відтворює в карикатурі «Добра няня» 
(№ № 18–19, 1930 р.): шкідник-куркуль у повний 
зріст зі звірячим оскалом намагається перегоду-
вати бідне дитя. Чорний контур фігури чоловіка 
намальований різкими експресивними мазками та 
прямими лініями.

Завдяки контрастним геометричним плямам, 
найчастіше чорним, композиції Л. Гольмана 
виглядають контрастними та декоративними. 
Загалом манера художника експресивна, нагадує 
твори Е. Кірхнера.

С. Зальцер неодноразово висвітлює тему алко-
голізму. Кубофутуристичне трактування худож-
ника надає даній тематиці особливого вигляду. 
Наприклад, карикатура «Весняні подихи» (№ 8, 
1928 р.), у якій продемонстровано пияк і усі атри-
бути типового застілля. Таке враження, що все в 
ілюстрації ніби складається з окремих частин кон-
структора.

Тема проблем радянського спорту висвітлена 
в карикатурі С. Зальцера «Перше місце» (№ 16, 
1928 р.), де тренер нарікає підлеглому, що той діс-

тав лише друге місце. Проте карикатура пояснює, 
що за тих жахливих умов, у яких перебувала укра-
їнська команда в Москві, було нереально вийти 
в лідери. Ілюстрація у звичній для С. Зальцера 
манері складається з геометризованих тіл персо-
нажів, що розміщенні як орнамент по всій пло-
щині зображення.

Твори С. Зальцера позначені традиціями кон-
структивізму, кубофутуризму й експресіонізму, 
де образи утворюються з геометризованих ліній 
та форм, зображені крупним планом, нерідко 
кадровані та мають вивернуту перспективу. Треба 
зазначити, що майже вся графіка С. Зальцера в 
«Червоному перці» – чорно-біла. Така монохро-
мія ще більше підкреслює геометризм форм у 
творах митця.

Хоча назва ілюстрації Л. Каплана «Київські 
бюрократи» (№ 2, 1934 р.) говорить сама за себе, 
але автор спромігся в неї додати долю еротизму, 
що нагадує твори Ф. Буше. У кабінеті молода 
співробітниця, вигибаючись, каже: «Весна при-
йшла», – на що начальник відповідає: «Зареє-
струйте, передрукуйте <…>». Світла акварельна 
техніка художника утворює в даній ілюстрації від-
чуття простору та легкості. Спосіб багатокадро-
вості митець застосовує в аркуші «Слово й діло» 
(№ 16, 1928 р.). Композиція складається з п’яти 
кадрів: у центральному рисунку експресивно 
зображено групу архітекторів, що сперечаються 
стосовно майбутньої будівлі, а з боків розміщенні 
рисунки проєктів різноманітних будинків, най-
гірший із яких є реальним результатом роботи 
поганих працівників. Засилля начальства худож-
ник дотепно проявив у карикатурі «Учот» (№ 6, 
1928 р.): у центрі композиції трудиться єдиний 
працівник, а навколо безліч начальників із кабі-
нетними табличками. У цьому рисунку кари-
катурист вдало акцентує головного персонажа 
червоною фарбою, тоді як усіх інших заливає 
сіро-блакитним кольором.

Сатиричні твори Л. Каплана виконані в різно-
манітній стилістиці. Це можуть бути традиції бой-
чукізму, що несуть у собі риси монументальності. 
Також у творах митця спостерігаються імпресіо-
ністична палітра й експресивна динаміка лінії.

У своїх карикатурах художник С. Самум най-
частіше застосовував реалістичну подачу образів, 
обмежувався невеликою зміною прикмет обличчя 
та постатей персонажів.

Мінімалістично створена карикатуристом 
композиція «Дві черги» (№ 3, 1931 р.), поділена 
вертикально навпіл: в одній частині тягнеться 
черга на ремонт пошкоджених тракторів, а в 
іншій – черга до слідчого чиновників-шкідників. 
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У наступній карикатурі графіка «Хитрий поку-
пець» (№ № 17–18, 1931 р.) перед нами постає 
продавець за прилавком та покупець, що бажає 
придбати сьогоднішню ковбасу за вчорашньою 
ціною. У даному зразку, що відрізняється плакат-
ністю, художник досить реалістично пророблює 
деталі композиції: героїв, одяг, товари на при-
лавку тощо. Відразливого кооператора митець 
малює в ілюстрації «Сила звички» (№ 13, 1930 р.): 
негативний характер персонажа С. Самум яскраво 
передає завдяки нахабній позі героя із цигаркою в 
руці та хитруватій посмішці.

У наступного художника «Червоного перцю» 
А. Петрицького домінують багатофігурні та 
панорамні композиції, манера виконання умовна, 
фігури гіпертрофовані. Завдяки м’якому графіт-
ному олівцю та комбінуванню акварелі з тушшю 
твори художника виглядають живописними.

Казковістю та декоративністю наповнена сати-
рична ілюстрація А. Петрицького «Дельфінізація 
водного транспорту» (№ № 7–8, 1931 р.). У даній 
карикатурі художник представляє дотепну фанта-
зію, коли рибалки, які не мають моторних човнів, 
змушені впрягати дельфінів. Цей аркуш відріз-
няється динамізмом та гармонійною кольоровою 
гамою. У титульній карикатурі «За онучу – збили 
бучу» (№ 7, 1928 р.) графік фокусує увагу на про-
блемі постійних базікань замість справ: на нараді 
обговорюють виробництво взуття, хоча справжніх 
експертів серед присутніх немає. Завдяки експре-
сивній манері художник підкреслює нервові рухи 
персонажів, що вносять комізм та підсилюють 
абсурд ситуації.

Стосовно графічної манери А. Петрицького 
науковець Д. Метельницька зауважує: «<…> 
У журнально-книжковій спадщині творця спо-
стерігається рух від модерну до панівних течій 
постреволюційного мистецтва, зокрема до кон-
структивізму, експресіонізму» (Метельницька, 
2017: 111).

Карикатури останнього художника, творчість 
якого ми наведемо, – Б. Фрідкіна в міру експре-
сивні, часто насичені багатофігурними дина-
мічними композиціями, наповненими різними 
комічними сценами. Художник точними невиму-
шеними лініями створює своїх гротескних героїв 
та вдало застосовує обмежену кольорову палітру.

Тему алкоголізму художник гротескно проілю-
стрував у карикатурі «Вихід комісії після обсліду-
вання 276-ї пивної» (№ 3, 1928 р.): рисунок запо-
внений п’яними членами горе-комісії, які хаотично 
пересуваються в усі боки та нагадують мурах. 
Динамізмом наповнена карикатура митця «Думки 
здійснюються» (№ 17, 1928 р.), що демонструє 

проблеми міського побуту, а саме дорожнього руху 
Харкова 20-х рр.: крупним планом показано аварію 
автівки з візком, де все змішалося – люди, конячка, 
уламки тощо. Цинічний бюрократизм у поєднанні 
із психологічним контрастом персонажів худож-
ник зображає у трагікомічній титульній ілюстрації 
«По суті» (№ 3, 1939 р.): у центрі композиції зма-
льована крупна фігура хлопчика-сироти, оточена з 
усіх боків бюрократами. Графік нерідко вдається 
до коміксу, як, наприклад, у карикатурі, що показує 
виробничий брак, «Рейс перший, він же останній» 
(№ 18, 1928 р.): на чотирьох кадрах ми поступово 
спостерігаємо, як під велосипедистом руйнується 
велосипед.

Жорстка цензура більшовицького режиму 
не могла не помітити критику «окремих недо-
ліків» радянської дійсності авторами «Черво-
ного перцю». Унаслідок репресій журнал при-
пинив своє існування. «Червоний перець» став 
попередником сучасного українського часопису 
«Перець», що успадкував найкращі традиції його 
сатиричної графіки, починаючи із 20–30-х рр.  
XX ст.

Висновки. Незважаючи на гостру сатиру 
карикатур журналу «Червоний перець», автори 
здебільшого висміюють суспільні явища, спира-
ючись на чинну політику комуністичної партії. 
Паралельно карикатуристам вдавалося талано-
вито відобразити недоліки самої радянської сис-
теми.

Карикатури часопису «Червоний перець», 
попри особливості індивідуальних манер худож-
ників, мають спільні ознаки: 

– образно-тематичний репертуар – висвітлення 
соціальних та побутових проблем, що мають 
локальні межі; 

– композиційна єдність текстового та графіч-
ного елементів; 

– плакатна подача сатиричної графіки, де 
тексти мають агітаційний, лозунговий і нерідко 
панівний характер; 

– митці застосовують засоби, характерні для 
різних течій модернізму; 

– рисунки позначені конструктивістською 
естетикою й абстрактною умовністю, з поодино-
ким зверненням до реалістичної, деталізованої 
манери виконання; 

– карикатури наповнені гротескністю та гіпер-
болізацією образів, ґрунтуються на гострій іронії 
та їдкому сарказмові, водночас гармонійно поєд-
нуються одна з одною; 

– ключовим елементом в оформленні обкла-
динки часопису виступає титульна карикатура, 
що мала маніфестально-плакатне рішення.

Михалевич В. Художні особливості карикатури викривального характеру на шпальтах сатиричного...
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