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Представлена до захисту дисертація – перше мистецтвознавче дослідження  

формотворення образу людини у монументальному мистецтві Східної Галичини 

першої третини ХХ ст. Зважаючи на  поліетнічний характер тогочасної Галичини, 

пропонується аналіз образу людини  у живописі і скульптурі на прикладах творів 

митців різних національностей та релігійних конфесій з акцентом на доробок 

українських митців та їх ролі  у розвитку української культури. 

Досі не було узагальнюючої праці на тему образу людини у контексті 

світоглядних позицій свого часу. Хоча ця проблема постає у багатьох  працях 

дослідників  різних періодів історії українського мистецтва, зокрема, на ній 

неодноразово акцентував В. Овсійчук, аналізуючи пам’ятки сакрального і 

світського мистецтва. Автор дисертації також будує своє дослідження  на аналізі 

світського та церковного мистецтва, що розвивалося  у паралельних мистецьких 

руслах. 

 У процесі роботи було сформовано тематичні групи образу Людини та 

запропоновано власну класифікацію на основі аналізу найбільш масштабних і 

репрезентативних прикладів монументального мистецтва Східної Галичини.  

Праця базується на значному фактологічному матеріалі. Залучено понад 200 

пам’яток, в тому числі маловідомих об’єктів, до тепер практично не відомих у 



літературі. Виявлено і введено до наукового обігу ряд архівних матеріарів і  

документів. 

Зміст роботи, відповідно до поставлених мети і завдань,  послідовно 

викладений у чотирьох розділах. 

У першому розділі скрупульозно  і вичерпно аналізується література за 

темою дослідження. Як показав цей аналіз, у  літературі, попри  значний 

фактологічний матеріал, хоча він  далеко не повний, немає  спеціального 

акцентування на мистецтвознавчому аналізі образу Людини, тема ця висвітлена 

фрагментально. Подається огляд джерельної бази, яку складають  архівні світлини, 

а також власні фотографії  сучасного стану об’єктів. Це дало змогу у багатьох 

випадках виявити зміни, завдані їм часом, відтворити первісний вигляд творів. 

Доволі вичерпно опрацьовані матеріали архівів, зокрема, епістолярна спадщина 

митців, що нерідко вносить нові відомості чи доповнює  невідомі епізоди до історії 

мистецьких процесів.   

Другий розділ дисертації присвячений аналізу світоглядних основ доби 

модернізму. Досліджуються фактори, що впливали на формування художніх 

концепцій зображень у  мистецтві Східної Галичини  наприкінці ХІХ –  у першій 

третині ХХ ст.    Автор акцентує на подіях і особистостях того часу та слушно 

зауважує,  що у тих політичних обставинах мистецтво Східної Галичини  

спиралося на ідеї патріотизму та націотворення. Аналізується теоретико- політичне 

осмистлення національної ідеї  у працях М. Шлемкевича, В. Липинського, Д. 

Донцова.  

Основний зміст роботи  викладений у третьому та четвертому розділах, 

кожен з яких  містить по два підрозділи. 

У третьому розділі  розглядається храмове  монументальне мистецтво в 

аспекті його художньо-стилістичного вирішення.  Окремо, у двох його підрозділах,  

аналізуються  біблійні образи та образи історичних і культурних діячів.  Біблійні 

образи систематизовані і розглянені відповідно до їх ієрархії та поширеності в 

релігійному мистецтві. Це  зображення Бога у трьох іпостасях, сюжетні композиції 

христологічного циклу, образи Богородиці, Івана Хрестителя й апостолів, образи з 



християнської церковної історії  (зображення святих), старозавітні персонажі та 

сюжетні  сцени  й  образи ангельських чинів. Представлений значний корпус 

пам’яток супроводять короткі мистецтвознавчі коментарі. Не оминається і 

пояснення богословського змісту,  наслідування митцями усталених зразків, їх 

інтерпретацію на прикладі конкретних пам’яток. Східні і західні традиції часто 

співіснують, творячи подекуди певний симбіоз, і це добре висвітлено в роботі.   

 Паралельно аналізуються твори малярства і скульптури. Автор виявляє 

також належну обізнаність з суспільно-історичними, освітньо-мистецькими 

процесами, які відбувалися у той час в Галичині, всебічно аналізує вплив церкви та  

роль духовенства на розвиток мистецтва, зокрема сакрального. Особлива увага 

акцентується на  таких визначних постатях, як  митрополит Андрей Шептицький і 

патріарх Йосиф Сліпий, значення діяльності яких для культури Галичини і 

розвитку мистецтва зокрема годі переоцінити. У храмовому монументальному 

мистецтві  серед образів історичних та культурних діячів якраз їм відведено чільне 

місце. 

Автор приходить висновку, що  храмове мистецтво було чи не 

найважливішою сферою громадського життя, де українські митці могли 

найповніше демонструвати національну культуру, впроваджуючи у систему 

стінописів образи національної історії та культури.   

Четвертий розділ дисертації присвячений  висвітленню  теми  образу 

Людини у  світсьому монументальному мистецтві  Східної Галичини окресленого 

періоду. Він відповідно містить два підрозділи. У першому –  йдеться про міські 

монументи та меморіальну пластику, у другому – аналізуються фігуративні 

композиції інтер’єрів та екстер’єрів громадських споруд.  

Окреслюється  існування двох тенденцій, які лежали в основі тогочасного 

світського монументального образотворення – національно-патріотичної та 

космополітичної. Панівне становище польської нації у краї  було істотним  

фактором впливу на художні порцеси, тож і українцям було нелегко засвідчувати 

власну національну ідентичність, зокрема,  засобами монументального мистецтва. 

Основна частина монументальної пластики того часу представляє польських 



історичних осіб. У дисертації аналізується їх художньо-образна специфіка, а також 

подається історія створення цих монументів. Аналіз пам’яток розглядається у 

переплетенні з історичними подіями, які мають проекцію і на наш час. Йдеться про  

своєрідний пам’ятник «Галицького Лицаря», встановлений 1916 р.  який мав  

активізувати збір коштів на військо. Фігура виконана з дерева призначена для 

забивання у неї цвяхів. Його традицю повторено у Львові у 2016 р.  

У післявоєнний період пожвавлюється спорудження  меморіальних 

пам’ятників та фігуративних надгробків, монументів на місцях боїв. Аналізуючи 

діяльність українських скульпторів, автор акцентує на  творчому доробку С. 

Литвиненка,  М. Паращука, А. Коверка.  Історичні події великою мірою спричини 

появу нових тем і образів, як в монументальній скульптурі, так і в 

монументальному малярстві. Потреба нових ідеалів  реалізується в образах Героя-

патріота, які україхнському мистецтві активно з’являються серед персонажів 

сакральної тематики. 

Основна частина стінописів із  тодішніх міст збереглася у Львові. Значна 

частина дійшла до нас у фотоматеріалах. У дисертації наведено фотоматеріал з на 

сьогодні втрачених  пам’яток. Здійснено мистецтвознавчий аналіз скульптури і 

малярства мистецької оздоби новозведених споруд, таких, як Великий міський 

театр, Львівський залізничний вокзал, а також фінансових установ,  промислових 

комлексів, навчальних закладів, житлових будівель й ін.  

Проаналізувавши живописні та скульптурні оздоби  громадських міських 

будівель, автор виокремлює  декілька основних тематичних груп фігуративних 

образів, серед яких найчисленніші  алегорично-символічні. У формотворенні 

образу Людини у світському монументальному мистецтві зреалізовані засади 

модернізму, зокрема сецесії та ар деко. Характерною рисою громадських будівель  

окресленого періоду був синтез мистецтв.  

Робота приваблює вичерпністю фіксації  збережених пам’яток, хоча автор не 

ставить завдання  їх каталогізації. 

 У висновках підсумовуються оновні результати  роботи. 



Дисертація  засвідчує належну ерудицію автора, обізнаність з літературою 

(список використаних джерел налічує 288 позицій), вміння  достатньо  чітко і 

зрозуміло формулювати свої думки та послідовно викладати зміст роботи.  

Водночас робота викликає деякі зауваження і запитання. Зокрема, щодо 

списку поданих скорочень (с. 24), як, наприклад, св. чи  ап., що є 

загальноприйнятими в літературі. У вступі не достатньо чітко аргументовано вибір 

хронологічних меж дослідження. У першому підрозділі третього розділу вартувало 

б чіткіше виділити підпунктами  розгляд окремих біблійніх образів і тем.  Назагал 

цей розділ міг бути дещо коротшим, надто багато у ньому наведено 

загальновідомих  суджень, і не завжди вдалих висловлень («Бог виступає… у 

образі скорботного Батька, який не мав іншого виходу, як послати Сина на муки» с. 

77; «Христос… покидає цей світ  заради кращого майбутнього» с. 81 й ін. ) 

У четвертому розділі варто було чіткіше  вказати на збереженість тих чи 

інших пам’яток, точніше  вказати їх місцезнаходження (с. 202); в одних випадках 

подаються сучасні назви вулиць в інших –  ні.  (с. 202).  

Зауваження  до цієї роботи стосуються також деяких стилістичних огріхів, 

механічних опечаток, робота вимагала уважнішого літературного редагування.  

Оформлення джерел та літератури подане згідно правил бібліографічного 

опису. Вагомою частиною дисертації є додаток, що містить понад 300 ілюстрацій   

мистецьких об’єктів.  

Текст дисертації відповідає змісту автореферату. Опубліковані у фахових 

виданнях праці за темою дисертації  достатньо повно  висвітлюють основні 

положення дисертації. 

Підсумовуючи вище сказане, можемо констатувати, що пропонована до 

захисту наукова робота є новаторською, як вибором теми, так і викладеними у ній  

науково-обгрунтованими теоретичними  результатами; вони слугуватимуть для 

подальшого вивчення українського мистецтва окресленого періоду.  

 

 

 



 

Отже, вважаємо, що  представлена до захисту кандидатська дисертація 

виконана на належному науковому рівні з дотриманням вимог ДАК України до 

дисертаційних робіт зазначеної спеціальності, а її автор Якимова Олена 

Олександрівна заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності  17. 00. 05 – образотворче мистецтво, 02 – 

культура і мистецтво. 

 

Марія Гелитович, 

 кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач відділу давньоукраїнського мистецтва  

Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького 

4. 10. 2017. 

 

  


