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Людське життя, яке у своїй суті філософськи розуміється шляхом, часто 

насичене мандрівками завдяки різноманітним транспортним комунікаціям. 

Європейський науково-технічний прогрес подарував вояжерам один із 

ключових феноменів цивілізаційного розвитку — швидкісне переміщення у 

просторі з певними умовами комфорту. Тож протягом двох минулих століть на 

території сучасної України всупереч складним політичним, соціально-

економічним та іншим колізіям, відбулись важливі зміни, що спричинили 

становлення та розвиток швидкісної транспортної мережі, частиною якої стали 

вузлові точки для пасажирів — вокзали й станції. Більшість з них є пам’ятками 

архітектури, які повинні мати охоронний статус.

До тематики дослідження архітектури вокзалів у науковому середовищі 

вчені звертались принагідно або ж розкривали лише поодинокі аспекти 

феномену створення вокзалів, обмежуючись часово, територіально, у контексті 

вивчення певного стилю чи, навіть, творчої спадщини окремого автора

(наприклад, П. Бенедюк, Ю. Бірюльов, Р. Загородний, С. Кульчицький, 

М. Римар).

Обґрунтування актуальності рецензованого дослідження Івана 

Студницького не викликає жодних сумнівів, адже громадська архітектура 

такого типу в Україні досліджена слабо. Це пов’язано із багатьма чинниками, 

серед яких потрібно зазначити і психологічний: на відміну від інших 

громадських споруд, вокзали завжди є осередками тимчасового або ж 

короткотривалого перебування, відповідно стереотипно досі не становили

підвищеного інтересу як, скажімо, будівлі культурно-репрезентативного 

спрямування — театри, музеї, а то й заклади активного відпочинку чи 
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харчування. Кричущим аспектом термінового вивчення споруд вокзалів та 

станцій ХІХ— першої третини ХХ ст. в Україні є їх руйнація часом, 

природними кліматичними чинниками, а головно — інертністю і/чи

неспроможністю державних структур, які відповідають за охорону і збереження 

пам’яток.

Третім важливим аргументом на користь дослідження Іваном 

Студницьким архітектури пасажирських вузлів залізничних колій зазначеного 

періоду є їх визначення на предмет можливої реставрації, реконструкції або 

ревалоризації з метою залучення туристів як пункту зупинки для екскурсійного 

огляду та інших різноманітних атракцій.

У Вступі (с. 16—20) поданої до захисту праці вказано також зв'язок 

роботи із напрямом науково-дослідної програми Львівської національної 

академії мистецтв, визначено мету та завдання, за допомогою яких дисертант її 

успішно досягає. Основний текст рукопису викладено на 182 сторінках. Усі 

важливі статистичні дані, історико-культурні події, ключові моменти теорії 

мистецтва у праці оперті на покликання до історіографічних джерел із 

задекларованої наукової тематики загальною кількістю 195 позицій. Втім, ця 

статистика була б більшою, якщо б автор роботи увів у перелік ще й список 

електронних джерел, а саме почерпнутих з Інтернету репродукцій неіснуючих 

будівель залізничних колій.

Згідно з сучасними вказівками оформлення дисертаційного дослідження 

у Вступі не обов’язкові рубрики часових рамок і територіальних меж. А шкода, 

бо це уможливило б налаштувати читача відразу: чому обрано саме такий 

період, на які конкретно крайні роки хронологічного відтинку опирається у 

роботі автор. Адже у наукову аналітику Іван Студницький вводить будівлі 

вузлових станцій Подільська (1865 р.), Станіславова (1866 р.), Львова  

(Чернівецький вокзал, 1860-ті рр.), Київ-Пасажирський (1870 р.), Заболоття 

(1873 р.), Броди (1870-ті рр.), а це не може бути означено кінцем XIX ст. Тому 

раціональніше ранню межу дослідження означити «другою половиною ХІХ 

ст.», тим паче у роботі доволі вправно аналізуються будівлі з ознаками 

історизму.
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Важливим у дослідженні також є територіальне визначення, оскільки

наприкінці ХІХ — початку XX cт. окремі землі сучасної України належали

Австро-Угорській та Російській імперіям, Польщі, Чехословаччині, Румунії, 

Угорщині. Відповідно не зрозуміло чи мається на увазі етнографічна українська 

територія, чи у поле зору потрапляє тільки сучасна політико-адміністративна

Україна.

Одним із ключових моментів дослідницької роботи стала термінологія та

її розуміння автором згідно з усталеними й уніфікованими визначеннями або ж 

навпаки — пропозиція власного трактування. Й справді, Іван Студницький

неодноразово на належному науковому рівні пояснює низку термінів. Проте 

серед них є такі, з якими не можемо погодитись. Зокрема, неприйнятне тотожне 

розуміння автором дисертації понять архітектор та художник (с. 25).

У першому розділі (с.21—39) дисертант проводить лаконічний огляд

найбільш знакових публікацій, присвячених історії, архітектурі, типології 

залізничних вокзалів. Цінним став аналіз фахової літератури, у якій згадуються

архітектурно-мистецькі дефініції. Слушно подано міркування щодо визначень 

стилістичних напрямів, зокрема ар деко. Іван Студницький критично аналізує

різні твердження щодо понять синтезу архітектури, адже це є стрижнем усієї 

його дисертації.

Абсолютно погоджуємося із здобувачем, що у його дослідженні

лейтмотивом має бути «ансамблеві поєднання різних просторових мистецтв на 

основі архітектури» (с. 27). Тож синтез, який є вищим рівнем гармонійного 

поєднання, аніж ансамблевість, не завжди доцільний при аналізі вокзалів, адже 

архітектурний твір завжди підпорядковує види декоративного мистецтва 

(монументальне, ужиткове, образотворче, оформлювальне), оскільки, окрім 

естетичних якостей, містить доцільність функції та міцність конструкції.

Іншими словами архітектурний твір — це a priori складна ієрархія поєднань

утилітарності, тектоніки та декору і аж ніяк не окремий вид мистецтва.

У роботі добре розкрито тогочасну політико-економічну ситуацію, 

суспільно-економічний розвиток, еволюцію науково-технічного прогресу, 

зокрема інженерної думки, які спричинились до розбудови транспортної 
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залізничної інфраструктури (Розділ 2 «Соціокультурний контекст формування 

художній ансамблів вокзалів України другої половини XIX — першої третини 

ХХ ст.», с. 40—50). 

У підрозділі «2.2. Архітектура станцій: нормативні вимоги, урбаністичні 

особливості та технологічні вирішення» (с. 50—53) Іван Студницький подає 

важливі класифікаційні ознаки вокзалів і станцій, завдяки яким розуміються 

пріоритети архітектурного оформлення та, відповідно ступінь поєднання творів 

різних видів мистецтва в творчому рішенні будівлі. Одначе обсяг (всього 

чотири сторінки) підрозділу надто короткий, відповідно претендує всього лиш 

на рубрику параграфа.

У наступних двох розділах (Розділ 3, с. 56—104; Розділ 4, с.105—137) у 

руслі хронологічного виникнення вокзалів та станцій, їх класифікації щодо 

пасажиропотоків і сервісної мережі аналітично розкрито особливості 

архітектурного декору відповідно до стилістичних напрямків,  а то й локальних 

«стилів», творчих поєднань специфічних ознак кожного з них в одній пам’ятці.

Уважно простежено цифрові показники досліджуваного творчого і водночас 

технічного явища. Дисертант стверджує, що із «обстежених 330 малих 

вокзалів… вдалося виявити 207 типових будівель» (с. 137). Такі точні пропорції 

однозначно свідчать про бурхливий розмах залізничного будівництва, але й 

брак творчого потенціалу, ліміт фінансової спроможності управління 

транспортною мережею. 

Проте найціннішим вважаємо заключний п’ятий розділ «Стилістичні 

особливості художнього синтезу в архітектурі вокзалів України кінця XIX —

першої третини ХХ ст.» (с. 138—184). Адже тут розглядаються інтер’єри 

вокзалів, де справді простежується ансамблевість (не синтез) мистецтв, 

особливо монументального й ужиткового. Кожен виріб з перелічених галузей 

творчості не втратив своєї самостійності й може експонуватись як окремо, так у 

гармонійній сув’язі зі іншими творами мистецтва. Металеві ліхтарі, 

кронштейни, решітки; різьблені деталі столярних конструкцій; монументальні 

розписи й вітражні панно, плафони, абажури; розмаїття скульптурної пластики; 
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керамічні полотна на підлозі, панелях, кахельні печі тощо — усе було 

суголосним з основною ідеєю пануючого стильового напрямку.

Варто наголосити, що до важливих здобутків і наукової новизни у 

дисертації Івана Ростиславовича Студницького належить широка географічна і 

територіальна палітра давніх листівок, світлин, якісно репродукованих й 

оформлених в окремий альбом додатків дисертації. Зібраний польовий матеріал 

є тим емпіричним базисом, на який опираються усі текстові частини наукової 

роботи, тобто зображення «тримають» наукове слово. Це пов’язано ще й з тим, 

що уся робота пронизана аналітикою пам’яток.

Кількість ілюстративного матеріалу приємно вражаюча, оскільки у поле 

зору дисертанта потрапило близько тисячі збережених і неіснуючих вокзалів. 

Значний відсоток архітектурних артефактів у фаховий обіг уводиться вперше, і 

внаслідок цього належить до наукової новизни дисертації та дослідницьких 

здобутків Івана Студницького. 

Потрібно зауважити, що у читача є потреба знати ширшу атрибуцію 

пропонованих зображень, зокрема походження та місце зберігання. Щоправда у 

роботі здобувач вказує про листівки (поштівки), які зберігаються в музейних 

установах, бібліотеках і приватних колекціях, втім не покликається у тексті на 

конкретні джерела яких саме, а лише побіжно згадує у прикінцевому списку. 

Вважаю це одним із недоглядів, адже на основі ілюстративного матеріалу 

проводиться широкий архітектурно-стилістичний та мистецтвознавчий аналіз.

Принагідно до недоліків відношу й відсутність схематичних карт із 

розширеною експлікацією, де б наочно висвітлювались результати аналізу про 

стан збереження вокзалів другої половини XIX — першої третини ХХ ст., їхні

художні ознаки, мережу реалізації авторських проектів тощо, що значно 

посилило б дисертаційну роботу.

Впевнений, що вказані зауваження, пропоновані рекомендації та 

необхідні побажання стануть корисними для самого автора дисертації, а 

наукова робота покращиться у процесі формування монографічного 

дослідження про 




