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Еволюція формотворення у 
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Анотація. Стаття присвячена 90-літньому ювілею 
Е.П. Миська (1929–2019). Висвітлено та проаналізовано 
відомі й маловідомі факти з творчої біографії Емма-
нуїла Миська – видатного українського скульптора і 
педагога. Прослідковано еволюцію формотворення 
художнього образу. Результати дослідження дають 
підстави ствердити, що Еммануїл Мисько зробив 
вагомий внесок у розвиток українського образот-
ворчого мистецтва, скульптури, вищої мистецької 
освіти України. Вивчено і прослідковано його активну 
громадську позицію та діяльність. Охарактеризо-
вано три періоди творчості митця. Визначальною 
рисою творів Е. Миська є багатство та різноманіт-
ність пластики. Якщо порівняти твори скульптора 
раннього, зрілого й останнього періоду творчості, 
то ми звернемо увагу на постійний розвиток і роз-
ширення діапазону засобів пластичної мови. Пошук 
виразної індивідуальної форми, підміченої в натурі, 
загострена «портретність» стають надалі однією з 
ключових засад скульптора Е. Миська.
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Постановка проблеми. Творчість Емману-
їла Петровича Миська, яка припадає на 

другу половину ХХ століття, займає, поза 
всяким сумнівом, особливе місце в україн-
ському мистецтві. Його пам’ятники та стан-
кові роботи, а переважно це – портрети, в 

яких глибоко втілилися типові риси часу, 
вирізняються певними образно-формаль-
ними якостями, виплеканими упродовж 
багатьох років. 

Безсумнівно, в основі формування мистець-
кої особистості Е. Миська стояв унікальний 
митець-педагог Іван Севера, великий учитель 
багатьох скульпторів 40-60-х років минулого 
століття. Його глибоке знання історії європей-
ської культури, мистецтва, розуміння місця і 
закономірностей розвитку скульптури в кон-
тексті тієї чи іншої епохи стали підгрунтям 
мистецького світогляду молодого митця. 

Іван Севера з особливим захопленням відкри- 
вав велич культури та мистецтва Італії, 
зокрема, італійського Відродження. Емма-
нуїл Петрович неодноразово розповідав, як 
І. Севера, аналізуючи скульптурні твори різ-
них італійських майстрів, звертав увагу на 
гострохарактерність староримських портре-
тів (до прикладу, портрета Доміція Корбулона, 
погруддя Корнелії Салоніни, погруддя імпера-
тора Філіпа Араба), а серед митців різця епохи 
Відродження особливо відзначав Донателло 
як скульптора, який не схильний до стерео-
типності, а, базуючись на живому натурному 
матеріалі, постійно шукав індивідуального 
пластичного вирішення, що можна спостері-
гати, зокрема, у пророках Аввакумі (так зва-
ному Цукконе), Ієремії, портреті Нікколо да 
Удзано. Саме пошук виразної індивідуальної 
форми, підміченої в натурі, загострена «пор-
третність» стають надалі однією з ключових 
засад скульптора Е. Миська.

Один із найважливіших факторів, на який 
звертав особливу увагу І. Севера і який ми 
постійно спостерігаємо у творчості Е. Мись- 
ка, – це присутність головної ідеї твору як 
домінантного стрижня, на основі якого «вибу-
довується» композиція, рух і пластичний стрій 
скульптури. «Олена Кульчицька» 1960-го року – 
образ шляхетної художниці, пам’ятник Іванові 
Франку в Нагуєвичах 1986-го – збірний образ 
мислителя і поета-лірика, погруддя Йосипа 
Сліпого 1997-го – величний образ видатного 
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церковного діяча.
Визначальною рисою творів Е. Миська є 

багатство та різноманітність пластики. Якщо 
порівняти твори скульптора раннього, зрілого 
й останнього періоду творчості, то ми звер-
немо увагу на постійний розвиток і розши-
рення діапазону засобів пластичної мови.

У розмовах про мистецтво з колегами та 
зі своїми учнями Еммануїл Петрович неод- 
норазово наголошував на тому, що митець 
повинен уважно спостерігати за характер-
ними, неповторними рисами моделі, ніколи не 
«уніфікувати» їх, щоби не впадати у банальне 
повторення тих чи інших елементів і не вихо-
лощувати пластичну мову.

У цьому сенсі він наводив у приклад твор-
чість великого італійця епохи Раннього Відро-
дження Донателло. Е. Мисько звертав увагу як 
на основі безсумнівної «портретності», винят-
кової пластичної гостроти низки образів Дона-
телло, таких як євангеліст св. Марко для Ор 
Сан Мікеле у Флоренції, Марія Маґдалина та 
Іоан Хреститель, Гатта Мелата в Падуї, вибу-
довується багата й різноманітна пластика. 
Такий шлях у скульптурі Е. Мисько називав 
шляхом сильних і витривалих митців, на від-
міну від тих, хто працює, нехай за ефектними, 
на перший погляд, схемами, але які не мають 
свіжого подиху життя. 

У всій своїй творчості Е. Мисько 
 продемонстрував, поруч із заглибленістю у 
серцевину духовної суті людини, постійний 
пошук індивідуальної пластичної неповтор-
ності образів. 

Вивчаючи праці Еммануїла Петровича, 
можна спостерігати зміни й еволюцію фор-
мально-пластичних вирішень. Перші роботи, 
такі як портрети П. Балли (1957), Ф. Нірода 
(1958) з їх м’якою, майже пишною пласти-
кою, близькі до імресіоністичного розуміння 
форми. Низка наступних робіт (портрети 
Олени Кульчицької (1960), Олекси Нова- 
ківського (1960), Марії Байко (1960), Дмит- 
ра Крвавича (1960) побудовані за принци-
пом цільної, міцно збудованої, з делікатним 
детальним моделюванням пластики іта- 
лійського Відродження, як у Франческо Лау-
рана, Антоніо Росселіно, Дезідеріо да Сет-
тіньяно, Андреа дель Вероккіо. 

У 60–70-х роках минулого століття пере-

важна більшість скульпторів тодішнього 
радянського простору працює в царині фігура-
тивної скульптури, у якій потяг до синтезу, до 
монументального узагальнення характеризу-
ються такими рисами як велика узагальнена 
форма, її певна геометризація і загострення 
внутрішньої конструктивної суті. 

Окремі портрети авторства Е. Миська 1960–
1970-х років, зокрема, Богдана Захарчишина, 
тяжіють до великого узагальнення з елемен-
тами геометризації та до певної міри суголосні 
за стилістикою до робіт окремих прибалтій-
ських митців того часу, як-от Думпе, до при-
кладу, що можна спостерігати в її портретах 
актриси Марі Землеґас (1967), Миколи Реріха 
(1974).

Низка митців України, Литви, Латвії, Естонії 
намагаються творчо освоїти мистецький досвід 
Антуана Бурделя та Івана Мештровича з їхнім 
пошуком внутрішньої суті форми та розбудо-
вою пластики за принципами архітектоніки. 

Еммануїл Мисько, який є яскравим пред-
ставником свого часу, також у руслі цих тен-
денцій починає щораз більше посилювати 
конструктивно-архітектурний первень плас-
тики. Моделюючи скульптуру, Е. Мисько кон-
центрує увагу не на дрібних деталях мускулів, 
сухожиль, а на структурі форми, шукає уза-
гальнювальні плани, позбувається «пластич-
них дір», пробує осягнути сутність конструкції. 
Ці тенденції, зокрема, можна спостерігати в 
його портреті Леопольда Левицького (1966). 

Це, безсумнівно, є творчим продовженням 
лінії, започаткованої на початку ХХ століття 
французом Антуаном Бурделем, який захо-
пився античністю, зокрема, грецькою архаїкою 
з її величним героїзмом, інтерпретував її і 
повернув скульптуру в русло суворих законів 
архітектоніки. Це кредо скульптури продов-
жували і розвивали Аристід Майоль, Шарль 
Деспіо, Іван Мештрович.

Якщо уважно проаналізувати принцип 
побудови пластики низки творів А. Бурделя, 
зокрема, портретів Енґра (1908), Карпо (1909-
1910), Оґюста Перре (1922), Анатоля Франса 
(1919), Коберле (1914), Оґюста Родена (1909), то, 
очевидно, можна стверджувати, що цей прин-
цип стає засадничим і у творчості Е. Миська. 
Іван Мештрович з його широкою поетичною 
лінією і умовним декоративним графічним 



Еволюція формотворення у пластиці Еммануїла Миська

7

ритмом, як-от у портреті Рози Мештрович 
(1915), автопортреті (1912), також близький за 
духом Е. Миську.

Щораз яснішою стає логіка побудови, точ-
нішою конструкція, підкресленішою архітек-
тоніка, лаконічнішими поверхні, які чітко 
відокремлюють скульптурний об’єм від 
навколишнього середовища. Якщо в портре-
тах 70–80-х років «Молодий архітектор» (1970), 
письменника Романа Іваничука (1970), Зено-
вія Флінти, Михайла Фіголя (1982), Ростис-
лава Братуня Е. Мисько висловлюється ще 
досить стриманою пластичною мовою, то в 
низці наступних робіт, зокрема, у портретах 
Романа Федоріва (1984), Івана Драча (1986), 
можна спостерігати щораз більше загострення 
і активність форми, її просторовість, а також 
використання контрасту цільної «твердої» і 
своєрідної «деструктурованої» форми, екс-
пресивне зіставлення фактур. Ці пластичні 
якості, поза всяким сумнівом, характерні для 
барокової пластики, якою багатий Львів і захід-
ноукраїнський реґіон. І це, очевидно, неминуче 
позначилося на характері скульптури Е. Миська. 

Висновки. Широкий діапазон пластич-
ної палітри скульптора: від ніжної форми у 
портретах «Матері», Роксолани до напруже-
но-драматичного зіставлення форм у портре-
тах Євгена Дзиндри, Зеновія Кецала, Миколи 
Мушинки, А. Белявічуса, Марії Крушельниць-
кої, Романа Іваничука, Ілларіона Свєнціць-
кого, Івана Вакарчука, Григорія Островського, 
Лілії, Віолетти, Ігоря Калинця, Зеновія Флінти, 
Івана Драча. Таким чином, природа пластич-
ного формотворення Е. Миська є багатошаро-
вою і становить сплав класичних традицій 
європейської скульптури Відродження, бароко, 

тенденцій пластики ХХ століття. Цей твор-
чий досвід попередніх поколінь став для 
скульптора лише плідним ґрунтом, який він 
у кожній роботі по-новому творчо опрацьову-
вав, перепускав через розум і серце, і витворив 
свій неповторний стиль, сповнений сили та 
внутрішньої енергетики, стиль, співзвучний 
часові та який безпомилково вгадується як 
«стиль Еммануїла Миська».

A N N OTAT I O N
Volodymyr Odrekhivskyy. Evolution of form 

creation in Emmanuil Mys`ko sculptures. The article 
is dedicated to the 90th anniversary of Emmanuil Mys̀ ko 
(1929–2019). The known and unknown facts from the 
creative biography of prominent Ukrainian sculptor 
and teacher Emmanuil Mys̀ ko have been covered and 
analyzed. The evolution of the formation of the artistic 
image has been traced.

The results of the study give grounds to claim that 
Emmanuil Mys̀ ko made a significant contribution 
to the development of Ukrainian fine arts, sculpture 
and higher art education of Ukraine. His active public 
position and activities have been studied. Three periods 
of artist's creativity are analyzed. The defining feature 
of Emmanuil Mys̀ ko works is the richness and variety 
of plastics. Comparison of the sculptors works of the 
early, mature and the last period of creativity, shows 
us constant development and expansion of the range 
of means of his plastic language. The search for a 
distinct individual form, noticed in nature, sharpened 

"portraiture", becomes one of the key principles of the 
sculptor Emmanuil Mys̀ ko.

Key words: Emmanuil Mys̀ ko creativity, sculpture, 
plastic, shaping, portrait.
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