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	ДЗВОНИ КАЛУСЬКИХ ЛИВАРНИКІВ
	НА ПРИКАРПАТТІ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
	Ключові слова: джерела, дзвони, дзвонарство, ливарня, Фельчинські, написи на дзвонах,  рекламні оголошення.
	Наука, яка  вивчає  дзвони, називається кампанологією. ЇЇ назва походить від  латинського слова «campana» – «дзвін» та грецького  – «λόγος» – «знання». Дослідження в цій галузі активізувалися в мужво-єнний період 1919–1939 рр. Поштовхом до цього стала...
	Мета статті: подати огляд рукописних і друкованих матеріалів з історії дзвонарства в Калуші, показати джерельну  репрезентативність виявлених документів, здійснити порівняльний аналіз інформативності українського і польського ювілейних друкованих вида...
	Цікавою, але  на сьогоднішній день частково дослідженою залишається історія калуського дзвонарства, заснованого на початку              ХІХ ст. Минуле дзвоноливарні  братів Фельчинських у Калуші, заснованої в 1808 р., частково уже вивчали історики і к...
	Із зарубіжних авторів про давні дзвони на Прикарпатті, зокрема коломийські інструменти другої половини XVI ст., згадує у своєму каталозі Тадеуш Шидловський (50, № 266, с. 82;  № 303, с. 86). Записи і сцени патріотичного змісту на дзвонах ливарні браті...
	Згадані вище вітчизняні дослідники частково торкалися й питання джерел з історії першої в Галичині дзвоноливарні.  Зокрема, Михайло Коломиєць [27] звернув увагу на документальні матеріали, що стосу-ються  виплати  заробітної платні ливарникам у 30-х р...
	Із неопублікованих джерел важливими є також матеріали  Краєзнавчого музею Калущини, зокрема інвентарні описи церкви                          Св. Архистратига Михаїла в Калуші. Збереглися два церковні інвентарі за 1927 і 1938 рр. [3; 4], які депонуютьс...
	Фото 2. Малий дзвін  Фельчинських  у Калуші (1926 р.).
	Світлина Івана Тиміва (2016 р.)
	Отже, із зазначених документальних записів видно, що церква у 1927–1938 рр. послуговувалася одним великим благовістом, на якому було вилито дату його виготовлення, напис про функцінальне призначення та зображення апостолів. Великий дзвін був відлитий ...
	Документальні відомості про пошкодження та зняття церковних дзвонів у Калуші під час воєнних дій  наводить дослідник Андрій Костишин, який послуговувався «Реєстровою книгою церкви Архангела Михаїла». Серед записів цієї книги краєзнавець віднайшов пові...
	Окремі звістки про маловідомі письмові джерела (листи, спогади, фотографії) можна ще розшукати в публікаціях польських авторів [9; 51; 52], які, очевидно, послуговувалися матеріалами родинного архіву Фельчинських.   Пошуки нових джерел засвідчили існу...
	У згаданому книжковому проспекті вміщено короткі відомості з історії  дзвонів [33, с. 5–12]. Повідомляється про роль і функції дзвонів, загальну технологію їх виливання [33, с. 15–21], успіхи фірми на міжнародних виставках, порядок придбання дзвонів т...
	Інформаційно важливим є й інше рідкісне видання «Dzwony kośćielne» [47], яке також видане з нагоди ювілею фірми, але польською мовою для польськомовної частини населення Другої Речі Посполитої. Примірник цього вдалося віднайти співробітнику Центрально...
	У розглядуваному проспекті, як і в україномовному (1938 р.), текст починається із вступного слова братів Фельчинських, у якому подано загальні відомості про зміст книжки [47, c. 5]. Далі стисло мовится про створення фірми, перелічуються власники дзвон...
	У розділі «Про дзвони» стисло мовиться про використання цих музичних інструментів у Польщі із IX ст., наголошується на значних втратах благовістів як пам’яток історії і культури [47, c. 8]. Мелодійність, тональність і вагу дзвонів зазначено в окремих ...
	Цікавим є також перелік населених пунктів Польської держави, мешканці, яких придбали дзвони ливарні Фельчинських [47, c. 54–60].                      У ньому, звичайно, переважають польські поселення, але є чимало                           й українськ...
	Дзвони Фельчинських сьогодні віднайдено в кількох поселеннях Прикарпаття, зокрема недавно кампанолог Богдан Кіндратюк виявив дзвін, який походить із ливарні Фельчинських у Івано-Франківську. Інструмент закріплено на стіновій дзвіниці церкви Покрови Пр...
	Дзвони Фельчинських згаданий вище науковець виявив також на Косівшині. Згідно з його обстеженнями інструменти знаходяться в Cередньому Березові на Косівщині. Тут, на мурованій у 1932 р. двох’ярусній дзвіниці церкви Успіння Пречистої Діви Марії, є чи ...
	Отже, наведені витяги із досліджень мистецтвознавця засвідчують, що наукові студії Б. Кіндратюка мають джерелознавче значення, адже у них уперше зафіксовано оригінальні відомості про калуські дзвони, почерпнуті безпосередньо із записів на самих ударни...
	Серед наукових джерел з історії дзвонарства в Україні вартісною є праця Б. Кіндратюка «Дзвонарська культура України» (2012) [22]. Джерело інформує про різноманітність виробів калуських ливарників. Йдеться про так звані «прорізні дзвони», які теж вигот...
	Далі вчений зупиняється на аналізі ювілейних рекламних видань фірми, присвячених 120- і 130-річчю створення ливарні братів Фельчинських у Калуші, подає рекомендації фірми стосовно підбору дзвонів, їх правильного закріплення на дзвіниці,  техніки дзвон...
	Становленню й розвитку дзвонарського мистецтва на теренах України та його ролі в житті українців присвячена й розвідка                            Б. Кіндратюка «Дзвонарське мистецтво в житті українців» [23]. Джерелознавче значення в цій розвідці мають...
	Важливими є також роз’яснення ученого стосовно сутності записів на дзвонах. За словами дослідника, в Україні «існував звичай робити на дзвонах написи, надавати при хрещенні імена святих або «Благовіст», «Скликун», «Суботник» тощо. Кількість дзвонів дл...
	Написи на дзвонах правдоподібно робилися за бажанням замовників. Відлиті на них повідомлення сповіщають мету і час набуття виробу, прізвища благодійників. Відомо, наприклад, що на Прикарпатті дзвони ливарні Фельчинських свого часу придбала громада сел...
	Такі повідомлення є важливим історичним першоджерелом, котре подає точну інформацію про розповсюдження й локалізацію виробів фірми Фельчинських у межах краю.
	Важливим інформативним джерелом про поширення виробів відомої Калуської ливарні є також листи-відгуки церковних громад  різних конфесій про дзвони, набуті в калуських ливарників [38; 39] (додаток 1).
	Слова вдячності ливарникам Фельчинським за якісно виготовлені дзвони подають укладачі  польського рекламного проспекту [47,                         c. 36–50]. Із прикарпатських місцевостей у польськомовному виданні є відомості лише із Городенки, Оберт...
	Загальною oсобливістю згаданих листів-відгуків є те, що переважна їх більшість надійшла із польських поселень, відповідно й взірці написів на самих дзвонах подано виключно із польських земель [47, c. 27–33].
	Окрім написів, дзвони часто прикрашав різноманітний орнамент, зображення святих Св. Василія, Івана Хрестителя, Михаїла, Стефана, Юрія, Якова [33, c. 19, 32–33] та ін. Традиція прикрашати дзвони ликами святих давня. На сторінках парохіяльної хроніки се...
	Деякі відомості про поширення дзвонів фірми Фельчинських у межах Галичини містить перелік населених пунктів, до яких доправлено дзвони, поданий в україномовному проспекті ювілейного видання. Відомості подано у вигляді таблиць (додаток 2), у яких зазна...
	Отже, максимальна вага дзвонів, що виготовлялися в калуській ливарні, за десятиліття збільшилася у чотири рази, а їхня кількість                   у межах Станіславівщини в 20–30 рр. ХХ ст. становила 101.
	Деякі відомості про ливарню Фельчинських знаходимо  в  довід-кових виданнях  [26; 53].
	Як бачимо, у розглянутих україномовних і польських  брошурах рекламного змісту, виданих із нагоди 120-річчя та 130-літнього ювілею дзвоноливарні Фельчинських у Калуші, містяться цікаві краєзнавчі та рекламно-статистичні матеріали, рекомендації практич...
	Джерелом для вивчення діяльності калуських ливарників є рекламні матеріали. Вони дають уявлення про престиж  дзвоноливарень.  Із рекламних оголошень довідуємося, яку саме продукцію пропонували споживачеві ці підприємства. У тих повідомленнях зазначали...
	Важливе значення для виробника мала періодичність появи згаданих оголошень, бо чим частіше вони з’являлися, тим дієвішою була інформація про вироби їхньої фірми. Звичайно, рекламна кампанія була не безкоштовною, тому не всі ливарні могли однаково себе...
	Часто повідомлення про асортимент продукції калуських ливарень та умови її придбання потрапляли на шпальти львівських часописів, зокрема тижневика «Неділя» [13]. Інколи реклами фірми з’являлися й у журнальних виданнях. Наприклад, у 1933 р. брати Фельч...
	Значно меншими були масштаби рекламної кампанії іншої дзвоноливарні, яку очолював Казимир Фельчинський, дід майстра Михайла Фельчинського, що проживав у Хотіні. Одна його фірма знаходилася у селі Мислів, а інша – у Тернополі (вул. Тарнавського, 64) [...
	Ось перше рекламне оголошення ливарні в Мислові: «Фабрика дзвонів К[азимира] Фельчинського в Мислові, почта: Вістова, Галичина, виробляє найдешевше із найліпшої сорти металю дзвони. Дзвони замовлені приставляє на призначене місце без жадного задатку, ...
	Калуські ливарники Людвік, Михайло та Іван Фельчинські не визнавали ліярню Казимира Фельчинського і при кожній нагоді заявляли про своє відмежування від неї. У своїх рекламах Фельчинські із Калуша застерігали: «Сим заявляємо, що з фірмою [К]азимира Фе...
	Ще меншою була рекламна діяльність фірми Антонія Серафина в Калуші. Оголошень про прийом замовлень від цієї фірми відомо лише шість, усі вони поміщені у газеті «Діло» за 1912 р. [30].
	Натомість рекордною була кількість оголошень фірми братів Фельчинських. Керівництво ливарні   в 1928 р. розмістило у газеті «Діло» 31 рекламне оголошення різного розміру і змісту [12].
	Фельчинські рекламували дзвони своєї фірми й у газеті «Голос Калуша» [10; 11] та інших періодичних виданнях того часу. Поодинокі рекламні повідомлення братів Фельчинських трапляються й у релігійних часописах «Мета» [14], «Нива», педагогічних виданнях ...
	За нашими спостереженнями для розміщення рекламних оголошень фірма братів Фельчинських у 1912–1939 рр. використовувала шпальти більше як шести українських часописів, що, звичайно, сприяло більш активному просуванню їхнього товару на ринку збуту, ніж ї...
	Отже, серед розглянутих джерел часів діяльності фірми Фельчинських переважають загалом матеріали рекламно-інформа-ційного характеру, метою яких було привернути увагу міських і сільських церковних громад до продукції фірми, заохотити покупців доступним...
	Певне джерелознавче значення мають також історико-краєзнавчі публікації з минулого дзвонарства Калущини. В їх основі – здебільшого спогади представників родини Фельчинських та робітників ливарні, рідкісні фотоматеріали, документи [5; 8; 9; 28; 34; 40;...
	Значну джерельну вартість мають мемуарні свідчення працівників ливарні, які проливають світло на маловідомі події з історії цього підприємства. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. були зафіксовані спогади Дмитра Онуфрійовича Овчара, який у 1934–1939 рр. працюв...
	Цікавими у краєзнавчих публікаціях є звістки про технологію виготовлення ідіофонів. До прикладу, для більш мелодійного звучання до складу сплаву додавали 5 % золота. На підставі досліджень учених  стверджується, що дзвони є своєрідними генераторами ен...
	Вартують уваги й опубліковані матеріали Михайла Коломийця [27; 28], який чи не перший із сучасних дослідників звернув увагу на необхідність вивчення історії відомої на теренах Калущини дзвоноливарні, готував публікації про відомих ливарників, записува...
	Про відомих калуських ливарників згадує у своїх публікаціях і журналіст Петро Шевчук, який зауважив, що сьогодні в Польщі дзвоноливарним промислом продовжують займатися чоловіки двох онучок Яна Фельчинського – Володимир Ольшевський та Вітольд Соболь. ...
	Із польськомовних публікацій на тему історії калуської ливарні  дзвонів уваги заслуговують деякі Інтернет-публікації. Важливі біографічні відомості містить стаття «Калуш – місто дзвонів». Автор її (прізвище не вказане) – хтось із родичів або дослідник...
	Водночас ливарня дзвонів братів Фельчинських, яка за межами Калуша мала філію в Перемишлі, почала зміцнюватися. За кордоном ці дзвони потрапляли до Європи, Африки, обох Америк, Азії і навіть до Австралії. Фельчинські працювали традиційними методами, а...
	Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки:
	1. Історія дзвоноливарного промислу в Калуші має репрезентативну джерельну базу, яка включає неопубліковані маловідомі церковні документи, матеріали про виробничу діяльність ливарні в міжвоєнний період, спогади працівників підприємства, родинні архіви...
	2. Із опублікованих джерел важливими є ювілейні проспекти та рекламні оголошення, у них розкрито масштаби виробництва, особливості маркетингу продукції тощо. Порівняльний аналіз українського й польського ювілейних видань показує, що укладачі обох брош...
	3. Розглянутий польськомовний варіант проспекту про дзвоно-ливарні братів Фельчинських у Калуші інформаційно удвічі об’ємніший за український. У ньому теж докладно розписані умови придбання й використання дзвонів, їхні тональні характеристики, вага, р...
	4. Із сучасних наукових джерел  повнотою і докладністю інформації про дзвони, виготовлені в Калуші, відзначаються праці кампанолога Богдана Кіндратюка, який подає невідомі досі записи на дзвонах, виготовлених у ливарних майстернях Фельчинських, деталі...
	5. Доповнюють і конкретизують відомості про дзвонарство у Ка-луші також краєзнавчі публікації, у яких інколи віднаходяться відомості, які відсутні у документах і дослідженнях.
	У цілому калуське дзвонарство має достатньо репрезентативну джерельну базу, комплексне вивчення якої дало б можливість підготувати монографічне дослідження з історії цього промислу, укласти документальний збірник, підготувати тематичну музейну фотовис...
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