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 Монументальне мистецтво Східної Галичини першої третини ХХ ст., 

тобто періоду, коли українська художня культура на новій хвилі 

національного піднесення повнилась самобутніми здобутками, є явищем  

яскравим, неповторним, але вивченим хіба що фрагментарно. То була доба, з 

одного боку, духовного відродження українського народу, посиленого 

інтересу до пізнання своїх культурних коренів, традицій, а з іншого – 

цілеспрямованим початком їх руйнування, особливо на теренах Східної 

України. Кардинально змінювався і стиль мислення людини як суб’єкта 

культури і, зокрема, творчої особистості, що починала усвідомлювати свою 

національну своєрідність, свою планетарно-космічну роль у Всесвіті. На 

сьогодні глибинне ідейно-духовне розуміння засад розвитку українського 

мистецтва не лише першої третини  ХХ століття,  а і подальшої його історії 

неможливе без поглибленої уваги до  тогочасних філософсько-естетичних 

концепцій, що відбилися на художньо-стильовій  системі українського 

мистецтва, створюваних його діячами образах людини, зокрема в такій 

затребуваній історією і суспільством галузі, якою була на той час 

монументальна сфера. Своєчасність розгляду проблематики, обраної 

дисертанткою, є очевидною, а її актуальність не викликає сумнів.  

 Структура роботи вибудовується у відповідності з поставленими 

завданнями і логікою дослідження.   

У вступі авторка дотримується всіх необхідних вимог: обґрунтовано 

вибір теми, її актуальність. Досить чітко сформульовані об’єкт і предмет 



дослідження, розкрито методологічні засади роботи, наукова новизна та 

практичне значення. Засвідчено належну апробацію основних теоретичних 

узагальнень і висновків у вигляді публікацій та виступів на наукових 

конференціях, включаючи всеукраїнські, як у Львові, так і в деяких інших 

українських мистецьких центрах. 

Наступний крок авторки зроблено в першому розділі дисертації. В 

ньому подається огляд і аналіз наукової літератури, уточнюється характер 

джерельної бази, встановлюються наукові принципи і методи дослідження. 

Вивчаючи праці попередників, Олена Якимова проаналізувала не лише статті 

і монографії сучасних українських авторів, а і значну кількість  публікацій 

польських та інших іноземних дослідників, дотичних до  даної теми. Досить 

аргументованим сприймається висновок до розділу про відсутність 

спеціального дослідження з обраної теми, хоча ґрунт для нього певною 

мірою був підготовлений.   

У відповідності до поставлених завдань авторка вибудовує джерельну 

базу дослідження і вперше вводить до наукового обігу значну частину творів 

монументального мистецтва Східної Галичини, чисельні статті з періодики 

краю, присвячені окремим питанням його художнього життя, архівні 

документи, спогади, нотатки, роздуми митців-монументалістів даного 

періоду, що ще не притягували увагу науковців.  Всі ці джерела, вивчені, 

систематизовані, об’єднані дослідником в один еволюційний ряд, склали 

фундаментальну фактологічну базу дослідження.  

Не викликають сумнівів використані авторкою методи дослідження, що 

базуються на комплексному підході до розв’язання поставлених завдань, 

принципах історизму та системності. 

Втім, серед використаних літературних джерел відсутнє сучасне 

академічне видання «Історії  українського мистецтва у п’яти томах, здійснене 

ІМФЕ ім.. М.Т. Рильського, де у 5-му томі у розділі «Живопис» якраз 

розглядається і церковне малярство М. Сосенка, П. Холодного, Ю. 

Буцманюка першої третини ХХ ст. Не звернула авторка увагу і на альбом 



«Українське мистецтво ХV – ХХ століть з приватних збірок» (Львів – Київ, 

2007), в якому вперше наводиться  низка храмових творів М. Бойчука, 

зокрема мозаїка «Св. Йоан» 1910 р. Не вистачає, на наш погляд, в переліку 

використаних джерел і книги С.О. Черепанової «Проблема людини в 

українському мистецтві» (Львів, 2001), в якій автор порушує світоглядно-

теоретичні аспекти трактування образу людини в різні історичні періоди, їх 

відображення в мистецтві та зв’язок з духовністю суспільства.  

В наступному другому розділі «Антропоцентризм світогляду доби 

модернізму» авторка робить досить важливий крок, вибудовуючи 

теоретичний фундамент для свого подальшого дослідження. Вивчаючи 

чинники, що безпосередньо впливали на формування художніх концепцій 

зображення Людини наприкінці ХІХ – першої третини ХХ ст. в Східній 

Галичині, вона розглядає їх крізь призму нових філософських ідей, що 

поширювались на європейських теренах і на відміну від попередніх 

історичних епох спрямовувались на недосяжні для раціонального, логічного 

мислення сторони духовного життя Людини (Ф. Ніцше, А. Шопенгауер,  З. 

Фройд, А.Бергсон). Філософія на українських теренах, стверджує авторка, 

починає виходити за свої межі, а «проблеми свободи волі й відповідальності 

особистості, самотності, відчуження, протиставлення рафінованої творчої 

особистості та широкого загалу» все більше знаходять собі місце у 

тематичному спектрі української художньої культури (с. 65).   

Окремого розгляду в роботі набувають проблема етноцентризму, 

засади співвідношення «Людина – нація», зокрема творення національно 

свідомої людини, а також державноцентрична тенденція, необхідність в яких 

актуалізувалась  у той період і не втрачає значення до сьогодні. Націотворчі 

та державницькі ідеї, як показує дослідниця, характеризують світогляд 

українських митців доби модернізму, надають особливого колориту 

антропоцентризму в українській художній культурі на теренах Східної 

Галичини і знайшли своє відображення в її монументальному мистецтві. Слід 

відзначити, що такий поглиблений філософсько-теоретичний огляд проблеми 



Людини стосовно українського мистецтва досліджуваного періоду зроблено 

автором вперше, а подібний підхід не втратив актуальності і сьогодні. 

Наступний третій розділ «Божественне» та «людське» у 

монументальному храмовому мистецтві: художньо-стилістичні 

трактування» займає особливе місце в дослідженні. Об’їздивши міста і села 

Східної Галичини з метою вивчення найбільш наближеного до усіх верств 

населення мистецтва, включеного у священний для представників різних 

конфесій краю архітектурний простір, авторка вперше робить спробу, і, слід 

сказати, досить успішну, розглянувши проблему в контексті націотворення, в 

контексті виховання національно свідомої людини, без якої неможливе 

національне відродження. Вивчаючи крок за кроком монументальне храмове 

мистецтво галицьких майстрів, особливості художньо-стильового 

трактування усього пантеону християнських святих, представлених на стінах 

і склепіннях оздоблених ними храмів,  дослідниця вибудовує досить 

обґрунтовану картину, розкриваючи самобутність цієї мистецької галузі доби 

модернізму в українській художній культурі, її сакральний, виховний і 

просвітницький зміст. Авторка виявляє риси українського Мойсея, як 

сприймали в народі митрополита Андрея Шептицького, навіть в зображенні 

Бога, риси дітей українських селян в образах ангелів, а на ангельських крилах 

і вбранні мотиви українських вишивок і т.д. Авторка виявляє надзвичайно 

важливу роль монументального мистецтва Східної Галичини в процесі 

націотворення завдяки впровадженню українськими митцями (М.Сосенком, 

П. Ковжуном, Ю.Буцманюком, А. Монастирським, М.Осінчуком та ін.) у 

систему храмових оздоб стінописів «з образами персонажів національної 

історії і культури» (с. 164), доречно вбачаючи  в цьому приклад видатних 

польських майстрів Я. Матейко і С. Виспянського.  І не можна не погодитись 

з думкою дослідниці, що їх значення, як і появу в монументальному 

храмовому мистецтві Східної Галичини образу народу, інспірованого 

«мистецтвом доби бароко та ґрунтовно опрацьованого А. Монастирським, 

Ю. Буцманюком та Д. Горняткевичем», «важко переоцінити, зокрема у 



контексті становлення української нації, поширення ідей соборності та 

духовного відродження» (с. 166). 

Розділ четвертий «Людина як образ і символ в оздобах світських 

будівель Східної Галичини першої третини ХХ ст.»  присвячений 

художньому антропоцентризму у міському монументі, меморіальній пластиці 

та в декорі громадських споруд. Ретельно вивчивши необхідні джерела, 

авторка доходить вповні обґрунтованого висновку: так як «панівною 

більшістю у містах, де світське монументальне мистецтво представлено 

виразніше, було польське населення, тогочасні пам’ятники звеличували 

переважно…польських культурно-історичних діячів, що стали символічним 

втіленням польського патріотизму (Т. Костюшко, А. Міцкевича, пізніше 

Ю.Пілсудського та ін.)» (с. 209). Українці свою національну ідентичність у 

монументальному мистецтві, доводить дослідниця, могли виявляти або ж у 

внутрішньому просторі релігійних споруд, про що йшлося у попередньому 

розділі, або ж у поховальній пластиці (надгробки І. Франка, родини 

Барвінських тощо) і досить рідко у світських стінописах (с. 209). Важливим є 

і висновок автора, якого вона досягає в процесі різних співставлень, про те, 

що модерністичні тогочасні «мистецькі течії, зокрема прояви ар деко, 

використовувались митцями в оздобах громадського простору значно 

частіше, ніж у церковно-костельній монументальній практиці» (с. 230). 

Логічним теоретичним завершенням роботи сприймаються підсумкові 

висновки, що відповідають поставленим меті і завданням, чітко 

сформульовані, достатньо обґрунтовані. Вони дають нам підстави 

стверджувати, що сьогодні захищається робота, важлива для подальшої 

кристалізації поглядів на проблеми розвитку українського монументального 

мистецтва першої третини ХХ ст. Переконливим підтвердженням 

достовірності наукових положень дисертації, крім значної кількості 

літературних та архівних джерел, є ілюстрації, зібрані дослідницею та 

представлені в альбомі, що додається. Важливим уявляється і той факт, що 

авторкою роботи є практикуюча художниця-педагог.   



І стосовно зауважень і побажань щодо подальшої роботи.  

1. Добре було б теоретичні напрацювання роботи в майбутньому 

використати в дослідженнях, присвячених подальшим шляхам розвитку 

монументальної галузі в мистецтві краю.  

2. При огляді літератури доречним було б зупинитись і на внеску, 

зробленому українським дослідником релігійної думки і слов’янської 

духовності Д. Чижевським, зокрема ролі духовної пам’яті народу в розвитку 

національної культури (див.: Д. Чижевський. Культурно-історичні епохи. 

Авсбург, 1978). 

3.  Зважаючи на неординарну теоретичну і практичну цінність розвідки, 

доречним було б підготувати і видати монографію, уникнувши деяких 

неточностей і стилістичних огріхів, як-от:   

На с. 41 – імпресіоністично-сецесійна модель формотворення. Не 

зрозуміло, що це, бо імпресіонізм і сецесія – різні художньо-стильові 

системи. 

На с. 53 йдеться про значний факторологічний матеріал, а має бути 

фактологічний. 

 На с. 61 написано: «…Отто Вагнер визначав досконалість 

архітектурного проекту у залежності від того, чи зміг автор піднятися над 

одноманітністю до рівня монументальності». Одноманітність не є антонімом 

монументальності. Можливо, не над одноманітністю, а пересічністю або 

буденністю. 

На с. 84 вказано: «… Я.-Г. Розен використовує трикутник та 

прямокутник, як основні групотворчі фігури, даючи два плани під хрестом». 

Мабуть, композиційну схему трикутника і прямокутника. 

На с. 90 авторка пише, маючи на увазі Богородицю: «Її прикрашене 

орнаментом крісло, коштовний килим під ногами є символами майбутнього 

статусу Цариці Небесної і одночасно наголошують на її дівоцтві. Хіба? Адже 

найчастіше як символ дівоцтва, чистоти Богородиці митці використовували 

лілію. 



На с. 141 суто стильова погрішність: «Про позбавлення його святості 

свідчить відсутність німбу та відмінне від вбрання Апостолів». Мабуть, 

точніше було б написати: «…відсутність німбу та відмінність у вбранні у 

порівнянні з Апостолами». 

На с. 145 написано: «Білі хітони, майже без прикрас, пурпуровий 

омофор Марії…». Мабуть, мафорій у даному випадку. 

Подекуди зустрічаються русизми, як наприклад, «Львівського 

залізнодорожного вокзалу» замість залізничного на с. 186  та «витаючи у 

хмарах» замість ширяючи на с. 195.   

На с. 182. авторка пише: «…постать якої виконано у сецесійній, так 

званій «роденівській» стилістиці…». Чи так?. Адже Роден – імпресіоніст у 

скульптурі. 

На с. 187 написано: «…відпочиваючи серед елементів будівництва» 

Може, об’єктів будівництва.  

На с. 201 маємо неточний переклад латинського виразу «Ars longa, vita 

brevis”.  Слід писати «Мистецтво вічне, життя коротке», а не навпаки. 

Підсумовуючи, хочу сказати, що наведені мною роздуми і деякі 

висловлені зауваження мають суто рекомендаційний характер і не знижують 

загальну безумовно позитивну оцінку роботи. Вони висловлені, перш за все, 

з надією, що можуть стати в пригоді в подальшій науковій праці дослідниці. 

Представлена дисертаційна робота свідчить про досить високу фахову 

підготовку автора, її компетентність у досліджуваних проблемах, уміння 

аналізувати фактологічний матеріал і робити логічні, обґрунтовані висновки.  

Дане дослідження є завершеною науковою працею, в якій отримані 

нові, науково обґрунтовані теоретичні результати, важливі для українського 

мистецтвознавства на сучасному етапі. Текст дисертації повністю відповідає 

змісту автореферату. Результати дослідження у достатній мірі апробовані у 

фахових мистецтвознавчих виданнях. Дисертація може стати приводом для 

продовження досліджень. Матеріали цієї наукової праці можуть бути 



використані мистецтвознавцями, істориками, культурологами при написанні 

узагальнюючих праць з історії українського мистецтва і культури. 

І на останнє: представлена до захисту дисертація за актуальністю, 

новизною, змістом та практичною цінністю відповідає існуючим в Україні 

вимогам до дисертацій зазначеної спеціальності, а її авторка Якимова Олена 

Олександрівна заслуговує присвоєння наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. 
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