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АНОТАЦІЯ 

Якимова О. О. Образ Людини у монументальному мистецтві 

Східної Галичини першої третини ХХ ст. — На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 — образотворче мистецтво. — 

Львівська національна академія мистецтв, Львів, 2017. 

У дисертації розглядаються образно-стилістичні особливості зображення 

Людини нового модерністичного соціопсихологічного типу у творчості митців 

монументалістів першої третини ХХ ст., які працювали на території Східної 

Галичини. Аналіз основних тематичних груп образів проведено з урахуванням 

тогочасних світоглядних засад, суспільно-політичної ситуації, що склалася на 

території Східної Галичини, на основі художніх особливостей мистецьких 

течій, які розвивалися на території краю в означений період. У роботі зроблено 

спробу цілісно, включаючи доробок митців різних національностей та 

релігійних конфесій, проаналізувати образ Людини у пам'ятках 

монументального мистецтва, зокрема у живописі та скульптурі. У дослідженні  

проведено їх класифікацію та виділено основні тематичні групи, що 

характеризують антропоцентричну спрямованість мистецтва, монументального 

зокрема. З’ясовано роль, яку ці образи відіграють у змістовому та ідейному 

насиченні релігійного та світського громадського простору Східної Галичини 

першої третини ХХ ст. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що цілісний аналіз 

монументального формотворення образу Людини у контексті світоглядних змін 

першої третини ХХ ст. у Східній Галичині вперше подається у спеціальному 

мистецтвознавчому дослідженні. Було сформовано тематичні групи образів 

Людини та запропоновано їх мистецтвознавчий опис та аналіз, характеристику 

на основі аналізу тих прикладів монументального мистецтва тогочасної Східної 

Галичини, які згодом стали зразками для наслідування. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

результати дослідження можуть бути використані при подальшому вивченні 

українського мистецтва першої третини ХХ ст., зокрема при аналізі важливих 

образних схем монументального мистецтва. Матеріали дослідження також 

можна використовувати у лекційних курсах з історії українського 

образотворчого мистецтва у навчальних закладах мистецького спрямування, 

при написанні підручників і навчальних посібників, методичних розробок і 

спецкурсів, а також узагальнюючих праць з історії українського мистецтва. 

Основні положення дослідження було б корисно застосувати при підготовці 

фахівців кафедр монументальної скульптури та монументального живопису 

Львівської національної академії мистецтв під час роботи над навчально-

практичними завданнями. 

Зміна філософської парадигми зламу епох значно вплинула на 

образотворення Людини у час, коли територія Східної Галичини ще залишалась 

географічно простором взаємовпливів Сходу та Заходу. В художній культурі 

поступово, не зважаючи на ще доволі значний вплив Церкви на формування 

тогочасних світоглядних орієнтирів Східної Галичини, світський 

модерністичний світогляд стає панівним.  

У процесі роботи над дисертацією було проведено ґрунтовний аналіз 

наукових досліджень, публікації та літературних джерел, які стосувалися 

загальних положень щодо формування художньої культури модернізму, 

зважаючи на характерну для європейського світогляду першої третини ХХ ст. 

антропологічну спрямованість. Також окреслено ряд факторів, що 

опосередковано вплинули на зміни та нововведення у монументальному 

мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст., зокрема на художнє 

втілення образу Людини. Водночас, це дало можливість виокремити основні 

визначальні принципи художнього образотворення досліджуваного періоду, що 

впливало на засади творення образів Людини у монументальному мистецтві. 

Звертання до статей та монографій з іконографії та іконології більш ранніх 
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періодів надало можливість порівняти зображення, вичленувати художньо-

стилістичні риси окремих груп персонажів українського храмового та 

світського монументального мистецтва та виявити сюжетні особливості 

тогочасного образного ряду. Огляд статей та монографій, пов’язаних з 

розвитком монументального мистецтва досліджуваного регіону засвідчив брак 

узагальнюючих публікацій на тему образу Людини саме у контексті 

монументальних практик. Це спонукало до проведення систематизації 

історіографічних, іконографічних та візуальних джерела, які лягли в основу 

нашого дослідження. Світлини об’єктів, які відображають давній та сучасний 

стан об’єктів дослідження, статті у періодичних виданнях початку ХХ ст. та 

архівні дані виокремлено та опрацьовано як першоджерела. Вони загалом стали 

фактологічною базою нашої дисертаційної роботи.   

Реалізація завдань дисертаційної роботи зумовила застосування 

комплексу загальнонаукових та мистецтвознавчих методів та підходів, зокрема 

історично-порівняльного методу та з урахуванням світоглядно-ідеологічних 

засад доби. Системний підхід дозволив вивчати взаємопроникнення 

літературно-філософської та образотворчої традицій на фоні широкого 

загальнокультурного контексту. Мистецтвознавчий аналіз на основі 

іконографічного методу з елементами формального аналізу та іконологічної 

інтепретації був превалюючим при аналізі художніх образів Людини. Широке 

застосування має у дослідженні структурно-типологічний метод, застосування 

якого дозволило виявити і тематично згрупувати наявні зображення Людини у 

монументальному мистецтві у контексті тогочасної культурної і ментальної 

парадигм модерністського трактування Людини. Методи мистецтвознавчого 

аналізу дозволили дослідити форму, композицію, колір, орнамент, які 

використовувались у зображення антропоморфних персонажів і таким чином  

з’ясувати художньо-стилістичні особливості образу Людини у контексті 

символіки антропоцентричного світогляду доби модернізму. Метод порівняння 

та систематизації дав змогу виокремити характерні риси досліджуваних образів 



5 

 

у монументальному мистецтві Східної Галичини, окреслити їх художньо-

символічні особливості. Відповідно, образ Людини у монументальному 

мистецтві у нашій дисертаційній роботі розглядається на міждисциплінарному 

мистецтвознавчому, історичному, культурно-антропологічному рівнях. Методи 

аналізу і синтезу, індукції і дедукції дозволили класифікувати мистецькі явища 

і робити узагальнення.  

Проведене дослідження засвідчило наявність безпосередніх та 

опосередкованих факторів, що впливали на формування образотворчих 

концепцій зображення Людини наприкінці ХІХ — першій третині ХХ ст. 

Маємо підстави твердити, що насамперед державні (в нашому випадку 

регіонально-провінційні) та національно-культурні обставини впливали 

безпосередньо на процес образотворення. Культурні та суспільно-політичні 

процеси у соціокультурному, насамперед мистецькому, середовищі великих 

міст Центрально-Східної Європи, зокрема Відня, Будапешта, Кракова, Праги, 

Варшави, Києва та інших можемо вважати опосередкованими чинниками 

впливу. Саме взаємодія цих, характерних для доби, чинників та їх взаємне 

нашарування забезпечили підґрунтя для творення нових персонажів та потребу 

оновлення-осучаснення традиційних образів Людини у мистецтві, зокрема у 

монументальному. Формування людини нового типу, тобто Людини 

психологічної стало результатом змін у світоглядних та філософсько-

літературних засадах, на які   спиралися митці Східної Галичини першої 

третини ХХ ст. У реалізації своїх концепцій вони послуговувалися 

досягненнями західноєвропейських мислителів, зокрема Ф. Ніцше, А. 

Шопенгауера, А. Берґсона, О. Шпенґлера, З. Фройда та ін. До таких висновків 

приходимо на основі різночасових наукових досліджень, розвідок та 

публіцистичних роздумів, які з’являлися у спеціалізованій періодиці та 

науковій літературі (дослідників першої третини ХХ ст. Д. Антоновича, 

М. Голубця, П. Ковжуна, С. Гординського, Я.-Б. Антонієвича, самих митців 

Д. Горняткевича. М. Бойчука, М. Осінчука, науковців часів перебудови та 
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Незалежності В. Кулікової, В. Турчина, Д. Сараб’янова, В. Маркаде, 

М. Мудрак, Д. Горбачова, Л. Соколюк, А. Банцекової, Ю. Бірюльова, 

Ю. Смірнова, Р. Грималюк, Г. Коваленка, Ж. Комар, О. Ноги, Патріарха Яреми, 

Д. Степовика, іноземних дослідників Й. Волянської, І. Коссовської, 

М. Гутовського). Співвідношення «Людина ― нація», зокрема творення 

національно свідомої Людини, зважаючи на геополітичну ситуацію, визначено 

також вагомою рисою антропоцентричного  образотворення Східної Галичини 

першої третини ХХ ст. Значною мірою людиноорієнтованість у цьому випадку 

спиралася на засади націотворення, про необхідність формування та розвитку 

якого наголошують у своїй творчості М. Драгоманов, І. Франко та Леся 

Українка. Після Першої світової війни та поразки українців у визвольних 

змаганнях цей фактор актуалізується, зокрема у  концепції націотворення В. 

Липинського та Д. Донцова. Водночас  інституційний вплив Церкви на 

свідомість галичан, зокрема через діяльність А. Шептицького та Й. Сліпого, у 

контексті храмового монументального мистецтв був одним з визначальних 

факторів впливу.  

Мистецтвознавчий та художньо-стилістичний аналіз основних 

тематичних груп антропоморфних образів у монументальному мистецтві 

Східної Галичини першої третини ХХ ст., який було проведено з врахуванням 

зазначених засадничих позицій, дав підстави твердити про існування у 

тогочасній художній культурі двох основних тенденцій, зокрема 

«національної» та «космополітичної», які визначали засади монументального 

образотворення у доробку галицьких митців першої третини ХХ ст.  

Основний розподіл зображень Людини у монументальному мистецтві 

Східної Галичини було проведено на основі їх безпосереднього призначення. 

Таким чином утворилися дві великі тематичні групи: образи храмового та 

світського характеру. У кожній з груп визначено вужчі тематично-образні 

підгрупи. Зокрема, храмові образи розподілено на біблійні образи та образи 

історико-культурних діячів і узагальнений образ народу, зокрема українського. 
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У групі біблійних образів виокремлено насамперед образи іпостасей Бога (Бога 

Отця, Бога Сина), Богородиці, святих та персонажів церковної історії. 

Обмежені релігійним каноном, усталені, біблійні образи у добу модернізму 

зазнали певних змін. Характер образів, їх іконологія, залишаються відповідним 

літургійній побудові храму, але митці Східної Галичини у оздобах храмового 

простору акцентують у «божественному» образі на його людських рисах. 

Показовим є образ Ісуса Христа, який, окрім традиційних іконографічних схем 

Вседержителя та Царя Царів, усе частіше набуває рис Учителя та духовного 

лідера, що визначаємо однією характерних особливостей образу у 

монументальному живописі Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

Найважливіша іпостась Бога, Бога Отця, у творчості окремих митців, зокрема 

М. Сосенка, Ю. Буцманюка та ін. набуває рис митрополита Андрея 

Шептицького. Втіленням національного духовного відродження, особливо 

після поразки у спробах відновлення державності, стає іконографічна схема 

«Богородиця Покрова» у храмовому монументальному мистецтві. 

Переосмислення у монументальному мистецтві візантійсько-руських та 

барокових традицій у контексті модерністичного формотворення повертають у 

систему храмових стінописів та вітражу, рідше монументальної скульптури, 

образи апостолів, пророків та святих. Окрім домінування канонічних релігійно-

духовних характеристик, художньо-мистецькі особливості трактування образів 

цієї тематичної групи, виявилися у акцентуванні на виразних етноментальних 

місцевих рисах. Зокрема, митці Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

надають національного забарвлення через елементи вбрання та характерні 

місцеві типажі, найчисельнішій групі образів ангельських чинів. Невід’ємною у 

контексті храмового мистецтва залишається наявність негативних образів, 

зокрема образу Юди, який, щоправда, зустрічається не часто.   

Потреба позбавити біблійні образи схематичності, надати їм 

модернізованої реалістичності вислову в формах та ритмі композицій задля 

творення гармонійних, цілісних та символічно наповнених образів, зрозумілих   
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тогочасним вірянам, стала основою для  художньо-стилістичних особливостей 

цих образів у монументальному мистецтві. 

Центром культури та визначником національної приналежності українців 

у першій третині ХХ ст. на території Східної Галичини залишалася Греко-

католицька Церква, тому логічно обумовленою була поява історико-культурних 

та політичних персонажів серед сюжетів храмових оздоб. Окрім біблійних 

образів та образів церковної історії українські митці першої третини ХХ ст., 

звертаються до зображень історико-культурних та політичних діячів, зокрема 

канонізованих св. Ольги та Володимира, свм. Бориса і Гліба, Нестора Літописця 

та Йосафата Кунцевича. Таким чином, візантійсько-руська та барокова 

традиція, обрана як векторна парадигма образотворення, трансформована на 

ґрунті модерністичного антропоцентризму, утверджувала національно-

культурні прагнення українців. У зв’язку зі значним посиленням 

Богородичного культу, що спричинив поширення іконографічної схеми 

«Богородиця Покрова», яка була характерною саме для греко-католицьких 

храмів Східної Галичини, відповідним біблійним сюжетам українські митці 

надавали виразного національно-патріотичного забарвлення. У досліджуваний 

період відбувалося введення до системи храмових оздоб зображення 

сучасників, провідників нації, зокрема образи гетьманів, єпископів, 

митрополита Андрея та ін., а також групи персонажів з виразними національно-

етнографічними характеристиками. Образи світських персонажів та очільників 

духовенства створювали такі митці як М. Сосенко, Д. Горняткевич, 

Ю. Буцманюк, П. Холодний-старший.  

Вагомим внеском тогочасних митців до усвідомлення вірянами своєї 

національної приналежності було запровадження у систему храмових оздоб 

першої третини ХХ ст., окрім образів історико-культурних та політичних діячів 

різних епох, узагальненого образу народу. У контексті становлення української 

нації, поширення ідей соборності та духовного відродження поява 

узагальненого образу народу-нації у храмовому монументальному мистецтві 
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Східної Галичини першої третини ХХ ст. стала кроком на шляху «олюднення» 

Церкви, але лише у тих межах, які були дозволені церковним каноном та ідеєю 

святості Церкви. «Олюднення» храмового простору, яке спостерігаємо у 

монументальному релігійному мистецтві, спричинило появу ряду художньо-

мистецьких тенденцій, які були спільними для різних християнських конфесій. 

Певною опозицією до храмового мистецтва стало світське монументальне 

мистецтво, яке локалізувалося здебільшого у міському просторі. Саме у 

світському монументальному мистецтві повноцінно виявився «дух часу», який 

ознаменував добу модернізму. У першій третині ХХ ст. на території Східної 

Галичини чітко окресленою стає тенденція поділу художнього життя на 

«національну» та «космополітичну» складові частини. У маркуванні міського, 

зрідка сільського, простору національне зонування простору остаточно 

перестало бути актуальним. Натомість яскравим виявом національно-

політичного стали пам’ятники, меморіали та монументи. Очевидний пріоритет 

у цьому процесі мав польський соціум. Українцям здебільшого для цього 

залишався внутрішній, більш камерний та менш суспільно виразний простір 

релігійних споруд. У той час, коли польські фігуративні пам’ятники на початку 

ХХ ст. засвідчили їх патріотичні поривання у просторах великих галицьких 

міст, єдиним можливим виявом українського патріотизму такого роду стало 

встановлення пам’ятників-погрудь Т. Шевченка у приміських та сільських 

дільницях Східної Галичини. Водночас монументальні проекти пам’ятників 

Костянтинові Великому, рівноапостольним Кирилу і Мефодію, князям Данилу 

й Володимиру так і не були реалізовані. Після завершення Першої світової 

війни особливо актуалізується тема патріотичного героїзму, новітнього 

лицарства, зокрема. У контексті пошуку нових ідеалів та появи нових героїв 

спостерігаємо збагачення ряду фігуративних образів світського простору 

постатями лицарів та воїнів в обладунку. Побудова урочистих військових 

меморіалів, як нової форми пам’ятника, сприяла появі образу Героя-Захисника, 

який втілював реального, а не абстрактно-символічного героя нації. У 
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художньому трактуванні образ стає промовистим, ощадним у художніх засобах. 

Звертаючись до цвинтарної меморіальної пластики відзначаємо, що образи 

набувають ідивідуальних рис, хоча антична класицистична символіка ангелів та 

плакальниць серед тематики сепукральної скульптури не зникає повністю. 

Водночас такого роду пластика стає більш «уніфікованою» та виконується 

скульптурними майстернями серійно, що теж виразно характеризує добу 

модернізму.  

Загальноєвропейські ідеї про всеосяжний синтез культурних і мистецьких 

надбань людства знайшли свій вияв найповніше саме у світському 

монументальному мистецтві, що перебувало у тісній взаємодії з міською 

архітектурою. Образний ряд декору тогочасних інтер’єрів та екстер’єрів 

громадських споруд Східної Галичини формувався на основі кількох груп 

образів. Поява торгових та страхових компаній, фабрик, виставкових площ 

тощо, спонукала тогочасних митців до пошуків у монументальній скульптурі та 

живописі художніх засобів, які могли продемонструвати через образ Людини 

функціональне призначення споруди. Це актуалізувало потребу трансформації 

звичних образів античної міфології та створення образів «нової міфології», що 

були б достатньо виразними і зрозумілими у світському середовищі. 

Узагальнені образи залізничників, транспортників, пілотів, робітників та ін. 

характерні для оздоб досліджуваного періоду. Більш знеособленими були 

образи Фортуни та Меркурія, алегоричні зображення Пір року та Мистецтв, а 

також патронів-покровителів, що підсилювали звучання образного задуму 

автора.  

На основі виконаного дослідження та аналізу визначених художньо-

образних та тематичних груп ми можемо стверджувати, що фігуративні образи 

Людини у монументальному мистецтві Східної Галичини ХХ ст., зокрема у 

контексті становлення нового типу Людини психологічної та соціально-

національної, відігравали значну роль у змістовому та ідейному насиченні 

храмового та світського громадського простору. Образ Людини, що творився на 
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основі тогочасних європейських засад формо- та образотворення, водночас став 

виразом місцевої мистецької історико-культурної та політико-соціальної 

ситуації. 

Ключові слова: доба модернізму, монументальне мистецтво, національне, 

традиційне, символічне, нововведення, релігійний образ, сакральний образ, 

світський образ. 

 

ABSTRACT 

Yakymova O.O. The Image of Human Being in the Monumental Art of 

Eastern Halychyna of the First Third of 20
th

 c. — Manuscript. 

The thesis for a scientific degree of the Candidate (Ph.D.) in Art Studies, 

speciality 17.00.05 — Fine Arts. Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2017. 

This thesis deals with image and stylistic research in the figurative depiction of  

Human being of new socio-psychological type in the work of artists monumentalists 

of the first third of the twentieth century who worked in Eastern Halychyna. Analysis 

of the main typological groups of images is considering contemporary philosophical 

principles, social and political situation in Eastern Halychyna on the basis features of 

artistic trends that existed and developed in the region at appointed time. The 

research attempts to understand fully, including the difference of artists national and 

religious legacy, the figurative image series of monumental art examples, including 

paintings and sculptures. According to the typological characteristics of studied 

Human images we made their conventional classification which highlights mainly 

anthropocentric orientation of art, including monumental, and plays a significant role 

in ideological content and religious saturation of Eastern Halychian public space of 

the first third of the twentieth century. 

The scientific novelty of the research is a complete analysis of monumental 

shaping in the image of Human in the context of ideological world view changes of 

the first third of the twentieth century in the Eastern Halychyna which first time 

gathered in a special study. During the research the groups of themed image of a 
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Human were formed and we offered their description and analysis as an art 

characterization. It became possible due to the analysis of monumental art examples 

in the Eastern Halychyna which later became the examples for copying and 

imitations. The practical usage of the results is the fact that they could be used for 

further study of Ukrainian art of the first third of the twentieth century, including the 

analysis of the most widespread figurative schemes of monumental art. Materials of 

the research could a be lso used in lecture courses of the Ukrainian art history in 

schools of artistic direction, for the textbooks and teaching aids writing, teaching 

materials and courses, also generalized works of the Ukrainian art history. The main 

provisions of the study would be useful to apply for the specialist training cources 

and academic tasks on the departments of monumental sculpture and monumental 

painting of Lviv National Academy of Arts. Creating the image of Human being 

embodied the change of philosophical paradigms of scrapping periods, when the 

territory of Eastern Halychyna remained the geographical area of East and West 

mutual influences. Gradually secular modernist outlook becomes dominant in the 

artistic culture, but the influence of the Church on the formation of that time 

philosophical orientations of Eastern Halychyna was still quite significant. During the 

work on the thesis a thorough analysis of researches, publications and literature 

dealed with the similar theoretical problems in the twentieth century. and nowadays 

concerned the general characteristics of the modernistic artistic culture and 

anthropocentrism bases displayed their indirect influenced onto the changes and 

innovations in monumental painting and monumental sculpture of Eastern Halychyna 

in the first third of the twentieth century, including artistic embodiment of the image 

of Human. The literature based on the European oriented anthropocentric worldview 

of the first third of the twentieth century was analyzed. Analysis of articles and books 

on the iconography and iconology separated thematic groups of characters of 

Ukrainian church and secular monumental art gave an opportunity to compare, 

determine the artistic, stylistic and narrative features of contemporary figurative 

series. Allocated and processed source available to us, including photographs of 
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objects, articles in periodicals of early twentieth century and archival data became the 

basis of our research. Review of the articles and books related to the development of 

monumental art of the studied region showed a lack of synthesis publications about 

Human form in the context of monumental practices. This led to the systematization 

of historiographic, iconographic and visual sources that formed the basis of this 

study. Accordingly, it has made it possible to define the basic fundamental principles 

of the artistic image of study period, which influenced the principles of Human forms 

in monumental art. 

Implementation of tasks formulated in this thesis determined a set of art and 

general scientific methods and approaches, including historical and comparative 

method considering the outlook and ideological foundations of the day. The 

systematic approach allowed to study interpenetration of literary-philosophical and 

fine art traditions in a broad general cultural context. Art analysis method based on 

iconographic elements of formal analysis and iconological interpretation has been 

prevalent in the analysis of the Human being images. Widespread usage in the 

research has the structural and typological method that revealed and thematically 

stucturized existing the Human image in monumental art in the context of cultural 

and mental paradigms which gave a new understanding of Humaman. Art analysis 

method based on a form, composition, color, ornament study, which were used in the 

image of anthropomorphic characters, also allowed to find out artistic and stylistic 

features of Human being image in a context of symbolism anthropocentric outlook of 

modernism era. The method of comparison and systematization made it possible to 

distinguish the characteristics of the researched images in monumental art of Eastern 

Halychyna, described their artistic and symbolic features. Accordingly, the image of 

Human in monumental art in our thesis is considered an interdisciplinary subject of 

study at a field of art history, historical, cultural and anthropological levels. Methods 

of analysis and synthesis, induction and deduction allowed to classify art phenomena 

and make generalizations. The study of factors affecting the formation of visual 

concepts of Human being image in the late XIX — the first third of the XX century 
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gaved ground to say that the process of Human image formation was directly 

influenced by the state (in the case of thesis a regional-provincial one) and national-

cultural circumstances. Mediated factors were determined by cultural and socio-

political processes in the socio-cultural, especially artistic, space of major cities in 

Central and Eastern Europe, including Vienna, Budapest, Krakow, Prague, Warsaw, 

Kyiv and others. Formation of a Human being of new type, Human that was the result 

of a psychological change in the ideological, philosophical and literary positions, 

which greatly relied artists in Eastern Halychyna in the first third of the twentieth 

century. In implementing to this concept they used achievements of Western 

Europian thinkers, including F. Nietzsche, A. Schopenhauer, A. Bergson, O 

Shpenhler, Z. Freud and others. These conclusions come from scientific research of 

different times, issues and journalistic reflection, which appeared in periodicals and 

specialized scientific literature (researchers of the first third of the twentieth century 

D. Antonovych, M. Golubets, P. Kovzhun, S. Hordynsky, J.-B. Antoniyevych, artists 

D. Horniatkevych. M. Boychuk, M. Osinchuk, scientists of restructuring and 

independence V. Kulikov, V. Turchin, D. Sarabyanov, V. Markade, M. Mudrak, 

D. Gorbachev, L. Sokolyuk, A. Bantsekova, Y. Biryulyov, Y. Smirnov, 

R. Hrymalyuk, G. Kovalenko, Zh. Komar, O. Noha, Patriarch Yarema, D. Stepovyk, 

foreign researchers J. Wolanska, I. Kossovska, M. Gutovsky). Value "Human — 

nation", including the creation of nationaly conscious person, due to the geopolitical 

situation, defined as a significant feature of anthropocentric image in Eastern 

Halychyna of the first third of XX cen. Mostly human focus in this case was based on 

the principles of nation-building, the need in which for paradigm formation 

emphasize in the works of M. Drahomanov, I Franko and Lesia Ukrainka. After the 

First World War and the defeat of Ukrainian liberation movement, this factor was 

updated, in particular based on the nation-building concepts of V. Lypynsky and 

D. Dontsov. The same time influence of the Church as an institution onto the minds 

of Halicians particularly through the activity of A. Sheptytsky and J. Slipyi, in the 

context of the temple monumental art was also one of main impact factors. 



15 

 

Art critics and stylistic analysis of the major thematic groups anthropomorphic 

images in monumental art of Eastern Halychyna of the first third of the XX cen., 

which was made due to fundamental positions of the time gave ground to the 

existence in that time artistic culture of the two main trends, in particular the 

«national» and «cosmopolitan» one which defined the principles of Human image in 

the monumental works of Halician artists of the first third of the XX cen. We could 

divide the images of Human in monumental art of Eastern Halychyna into two 

thematic groups: images of church and secular purposes. Temple images distributed 

onto those which have been granted sainthood features, including the Bible one and 

images of historical or cultural figures and generalized image of common people, 

especialy Ukrainian one. Among the images of biblical characters first of all images 

of the incarnations of God (God the Father, God the Son), Virgin Mary, Saints and 

church history characters are singled out. Biblical images were created primarily for 

churches and limited with religious canon, but thanks to modernism got some 

changes. The nature of the images according to their iconology remains unchanged, 

but the artists of Eastern Halychyna while decorating the temple area accentuate in 

the «divine» image his human civil qualities. In particular, the image of Jesus Christ, 

in addition to traditional iconographic schemes and the Almighty, King of Kings, is 

increasingly taking on the characteristics of teacher and spiritual leader, was one of 

the cultural characteristics of the Human image in Eastern Halychyna monumental 

painting of the first third of the XX cen. according to the educational and cultural 

processes that took place in Eastern Halychyna before the Second World War. Thus 

in the work of certain artists, including M. Sosenko, Y. Butsmanyuk et al. the image 

of God the Father, was taking on the characteristics of Metropolitan Andrey 

Sheptytsky. Among the images of the Virgin Mary iconographic scheme «Protection 

of the Mother of God» in the temple monumental art is started to be the embodiment 

of national spiritual revival. Images of apostles, prophets and saints through 

rethinking of Ruthenian Byzantine and Baroque monumental art traditions in the 

context of modernistic shaping returned to the system of temple murals and stained 
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glass, less sculpture. It’s important to note also the presence negative characters, 

including the image of Judas, which was quite rare and of small in amount. In 

addition to the dominance of canonical religious and spiritual characteristics the 

expressive ethnomental local rices were to emphasized. In particular, certain national 

wear s acquired numerous image of angelic ranks. The need of religious images 

deprivation of sketchy, provided to modernization of realistic expression in form and 

rhythm. It tracks for the formation of harmony, integrity and sufficient symbolic 

image content understandable to contemporary people, became the basis for the 

specificity of artistic and stylistic features of biblical characters in renewed 

monumental art. The center of culture and ethnicity determinant enhancing its 

influence as a religious and cultural institutions in the first third of the XX cen. in 

Eastern Halychyna remained Greek Catholic Church. So the appearance of historical, 

cultural and political character as a subjects of temple decorations was logically 

determined. In addition to biblical images and images of church history Ukrainian 

artists of the first third of the XX cen. turned back to depictions of historical, cultural 

and political figures, including canonized. Thus, the Ruthenian Byzantine and 

Baroque tradition paradigm chosen as vector of image creation, transformed 

motivated modernistic anthropocentrism, had sustained national and cultural 

aspirations of the Ukrainian people. Due to the significant area of the Mother of God 

cult, which caused the spread of iconographic scheme «Protection of the Virgin 

Mary», which was typical in Eastern Halychyna just for Greek Catholic churches, 

this scene in the works of Ukrainian artists got a clear patriotic character . 

Actualization of such image took place through the introduction into the system of 

temple decorations images of contemporaries, the leaders of the nation, including 

Hetman, bishops, Metropolitan Andrew images et al., as well as groups of characters 

with distinct national and ethnographic characteristics. Images of civil characters and 

lay leaders of the clergy were created by an artists such as M. Sosenko, 

D. Horniatkevych, Y. Butsmanyuk, P. Sr. Holodnyi. A important contribution into 

the system of temple decorations of first third of the twentieth century artists was the 
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introduction the generalized image of common people to show their nationality 

faithful. In the context of the Ukrainian nation, spreading the ideas of collegiality and 

spiritual revival appearance of generalized image of the people in the temple nation 

monumental art in Eastern Halychyna of the first third of the XX cen. was a step 

towards «humanization» of the Church, but merely to the extent that had allowed the 

church canon and the idea of the sanctity of the Church. «Humanization» of the 

temple area observe in monumental religious art, led to the emergence of a number of 

trends that are common to different Christian denominations. 

Wide temple art areal of spreading in the context of urban and rural spaces the  

secular monumental art was somewhat opposite and localized mostly in urban space. 

In a secular monumental art the «Zeitgeist» («spirit of time»), which marked the day 

of modernism, disclosed fully. Space labeling by national space zoning finally ceased 

to be relevant. It passed into the sphere of memorials and monuments. The obvious 

priority in this process got the Polish community. For Ukrainians mostly remained 

inside space more intimate and less distinct social space of religious buildings. At a 

time when the Polish figurative monuments of the early twentieth century showed 

their patriotic aspirations in spaces big Halician cities, the only possible manifestation 

of Ukrainian patriotism of this kind was the establishment of monuments, busts 

Shevchenko in suburban and rural districts in Eastern Halychyna. The same time 

monumental projects of monuments to Constantine the Great, Cyril and Methodius, 

Vladimir the Great and Prince Danylo have not been implemented. After the First 

World War the topic of patriotic heroism especially actualized, novel chivalry in 

particular. In the context of the search for new ideals and heroes, we could observe a 

number of figurative images in secular space, chivalry figures and warriors in armor 

of new enrichment. However, the conductions of commemorative war memorials as a 

new form of monument, contributed to the appearance of the character of defender 

who embodied the real, not abstract and symbolic hero of the nation. In the artistic 

interpretation the image starts to be meaningfull, but form savings in artistic means. 

The images of cemetery memorial sculpture acquires the individual features, although 
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antique and classic symbols of angels and mourners as a subjects of burial sculptures 

couldn’t disappear completely. It’s plastic started to be more «unified» and runs in 

sculptural workshops as series, which are also clearly determines the day of 

modernism. Western European ideas about comprehensive synthesis of cultural and 

artistic heritage of humanity found its fullest expression precisely in a secular 

monumental art that was in close collaboration with local architecture. Image 

antropomorphy decor of that time interiors and exteriors of public buildings in 

Eastern Halychyna was formed on the basis of several groups of characters. The 

emergence of commercial and insurance companies, factories, exhibition areas, etc 

number, that works with a specific purpose led artists to the search of monumental 

sculpture and painting art tools that can demonstrate through the Human form 

functional filling facilities. It revealed the need for transformation of the familiar 

images of ancient mythology and creating images of «new mythology» that are 

sufficiently explicit and clear in a secular environment. Generic images of railway 

men, transport, airline workers and others formed the basis of such decorations. More 

impersonal were images of Mercury and Fortune, allegorical images of Seasons, Arts 

and also ammunition patrons that reinforce the appearance of the author's intention. 

On the basis of performed research and analysis of the artistic and imaginative 

thematic groups, we can say that the figurative image of a Human being in 

monumental art of Eastern Halychyna in first third of twentieth century particularly 

in the context of the emergence of a new type of Human psychological, social and 

national, have played a significant role in semantic and ideological saturation of 

church and secular public space. Image of the person which was forming due to that 

time European principles of form and image creation the same time became a 

saturation of the local art historical, cultural and political-social situation. 

Keywords: era of modernism, monumental art, national, symbolic, traditional, 

innovations, religious image, the sacred image, the secular image. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 ап. — апостол (мн. апп. — апостоли) 

 НМЛ — Національний музей у м. Львові імені Андрея 

Шептицького 

 НТШ — Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка 

 НГМ ім. Б. Г. Возницького ― Національна галерея мистецтв імені 

Бориса Григоровича Возницького 

 оо. — отці  

 оп. — опис 

 св. — святий (мн. свв. — святі) 

 свм. — священномученик 

 ТРРШ — Товариство Розвою Руської Штуки 

 ц. — церква 

 ЦДІАЛ — Центральний державний історичний архів у м. Львові 
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ВСТУП 

Загальноєвропейські зміни кінця ХІХ — початку ХХ ст. в економіці, 

політиці та культурі істотно вплинули на процеси модернізації соціуму 

Східної Галичини. Ці процеси захопили виробничі сфери, соціальні та 

національні спільноти, художньо-мистецьке життя, світоглядні настанови. 

Доба модернізму засвідчила істотні зміни в мистецькому житті, зокрема 

сформувалися художньо-стильові пріоритети, культурно-семантичні 

інтерпретації образів, насамперед образу Людини. 

Образотворчий антропоцентризм — явище універсальне. Водночас 

кожна культурно-історична доба мала власне трактування Людини, Бога, 

Світу. З огляду на глобальний перебіг історії, можемо виокремити 

міфоцентричні, теоцентричні та техноцентричні картини світу. Але 

антропоцентрична, мабуть, є визначальною. Доба модернізму засвідчила, 

що антропоцентризм є фундаментальною цінністю, світоглядною засадою 

та навіть науковою позицією. Тема Людини в художній культурі цього 

часу інспірована суспільно-політичними змінами (перехід до так званої 

масової політики та активізація процесів культурно-національного 

відродження), а також домінуванням світогляду та естетики модернізму. 

Водночас ця доба продемонструвала дуалізм у трактуванні Людини. З 

одного боку, Людина — втілення гуманізму, чітко маніфестованого 

індивідуалізму, суспільної відповідальності, культурної синтези. А з 

іншого — визнання кризи, у якій опинилась Європа у ході бурхливого 

розвитку цивілізації, що призвело до переоцінки традиційних цінностей, 

тотального культурного релятивізму, усвідомлення екзистенційної 

самотності, безпорадності Людини, прогресування її відчуженості від 

світу. Щоправда, «галицький варіант» трактування Людини уник аж такого 

драматичного протиставлення. І традиціоналісти, і модерністи майже 

безконфліктно сходилися на тому, що прогрес, новації суспільного 
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розвитку, свобода волі Людини, індивідуалізм, психологічна рефлексія, 

мистецьке обдарування є безумовними цінностями. 

Актуальність теми. Монументальне мистецтво Східної Галичини 

першої третини ХХ ст. є важливою та художньо цінною частиною 

української культури та дотепер залишається однією з основних підвалин 

національної мистецької школи монументального мистецтва. Минули 

десятиліття замовчування та заборон на дослідження мистецтва 

окресленого періоду, відтак сучасне українське мистецтвознавство активно 

вивчає проблеми модерністичної, зокрема сецесійної, мистецької 

спадщини в архітектурі, живописі та скульптурі кінця ХІХ — початку ХХ 

ст. 

Проблеми формотворення у монументальному мистецтві першої 

третини ХХ ст. дослідники розглядають у численних працях, аналізують і 

творчий доробок окремих митців, і риси тогочасних художніх стилів. У 

першій третині ХХ ст. у Східній Галичині у монументальному мистецтві 

були втілені художні ідеї та засади історичних неостилів (зокрема 

неовізантизму), сецесії, ар деко, а також певні тенденції аванґардних течій. 

Образи Людини у стінописах і вітражах, зокрема в оздобах храмів, 

ґрунтувалися переважно на засадах канонічної візантійської та 

неовізантійської художньої системи. Натомість у міському монументі 

митці дотримувались, насамперед, консервативних засад формотворення 

історичних неостилів, а монументальна пластика в оздобі міської забудови 

широко ілюструвала художні пошуки в стилістиці сецесії та  ар деко. 

Модерністичний антропоцентризм і пошуки екзистенційних сенсів 

визначали характер тогочасного світогляду та зумовлювали пильну увагу 

митців до творення новочасних або по-новому потрактованих людських 

образів. Саме цей аспект недостатньо враховували та ґрунтовно не 

досліджували мистецтвознавці та культурологи. Важливо визначити 

відмінності та спільні риси і у формотворенні антропоморфних образів, і в 
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підборі персонажів. Наше дослідження є спробою простежити різноманітні 

інтерпретації образу Людини в монументальному мистецтві Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. 

Зважаючи на поліетнічний характер Східної Галичини першої 

третини ХХ ст. для дослідження були обрані мистецькі об’єкти та художні 

твори, що належали різним за віросповіданням і національною 

приналежністю спільнотам. Водночас основний акцент зроблено на 

доробку митців українського походження та на з’ясуванні значення їхніх 

творів для розвитку національної культури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Тема дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень і планом 

підготовки наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв. Дослідження проводилося відповідно до 

основних напрямів фундаментальних досліджень, які велися в науково-

дослідному відділі. Зокрема, за такими темами: «Західні теорії та 

українське мистецтвознавство ХХ століття: інтелектуальні інновації, 

особливості методології, мистецтвознавчий дискурс» (Реєстр. номер 

0111U005313, ДБ № ІТМ 02-2010) та «Дослідження мистецьких 

особливостей церковних споруд Львівщини (Сколівський, 

Пустомитівський р-ни)» (Реєстр. номер 0111U002721, ДБ № НДС 01-2011). 

Мета дослідження — проаналізувати образ Людини в 

монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст., 

зокрема філософсько-естетичні засади антропоморфного образотворення 

та художньо-стильові особливості творів митців окресленого періоду.  

Характер мети зумовив постановку низки завдань:  

— проаналізувати стан наукового дослідження монументального 

мистецтва Східної Галичини першої третини ХХ ст.; 

— систематизувати історіографічні та іконографічні джерела 

дослідження і окреслити методологічну базу дослідження; 
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— охарактеризувати основні філософсько-естетичні, суспільно-

політичні, літературні та богословсько-релігійні концепції, які визначали 

характер художньої культури першої третини ХХ ст. і опосередковано 

вплинули на характер монументального мистецтва, зокрема образу 

Людини, у контексті антропоцентричних світоглядних позицій часу;  

— сформувати основні тематичні групи зображень біблійних 

персонажів у храмовому монументальному мистецтві Східної Галичини 

першої третини ХХ ст. та з’ясувати їхні художньо-стилістичні особливості;  

— описати та проаналізувати особливості зображень історичних і 

культурних діячів, а також художніх втілень образу українського народу в 

храмовому монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини    

ХХ ст.; 

— дати аналіз художнього антропоцентризму в монументальній 

скульптурі Східної Галичини першої третини ХХ ст., зокрема міському 

монументі та меморіальній пластиці; 

— охарактеризувати зображення Людини у монументальному 

фігуративному декорі інтер’єрів та екстер’єрів громадських споруд Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. 

Об’єктом дослідження є твори фігуративного монументального 

живопису (стінопис, вітраж та панно) та зразки фігуративної 

антропоморфної монументальної скульптури (пам’ятник-монумент, 

фасадна та сепукральна пластика) Східної Галичини першої третини ХХ 

століття.  

Предметом дослідження є образ Людини в оздобах пам’яток 

монументального мистецтва Східної Галичини першої третини ХХ 

століття.  

Методи дослідження. У ході дослідження застосовано насамперед 

традиційні методи вивчення мистецьких явищ, серед яких історичний 

метод, який поєднано із системним підходом і доповнено методикою 
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компаративного дослідження. Основним у роботі визначено метод 

іконографічного аналізу зображень, з елементами іконологічного 

вивчення. Для досягнення мети дослідження важливим є застосування 

структурно-типологічного методу, що дозволило виявити та класифікувати 

художні образи Людини відповідно до культурної, національної та 

релігійної традицій Східної Галичини. Методи мистецтвознавчого аналізу 

та хронологічного підходу, за допомогою яких аналізуються формальні 

засоби створення образу та впливів на них образів попередніх епох (доби 

Київської Русі, Ренесансу та бароко), використовуємо для виявлення 

художніх особливостей стилів і мистецьких течій, які були 

найпоширенішими в монументальному мистецтві Східної Галичини. 

Методи аналізу та синтезу дають змогу встановлювати причини, наслідки 

та зв’язки між історичними подіями та соціокультурними явищами. Метод 

порівняння та систематизації дав змогу виокремити характерні риси 

монументального мистецтва першої третини ХХ ст., вирізнити основні 

тематичні інтерпретації образу Людини та окреслити їхні характерні 

художні ознаки. Використано також міждисциплінарний підхід при 

розгляді антропоцентризму в тогочасному монументальному мистецтві. В 

основу методики покладено методи кількох наукових напрямів і шкіл, 

насамперед еволюціонізму, структуралізму та функціоналізму. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що цілісний аналіз 

формотворення образу Людини в монументальному мистецтві в контексті 

світоглядних змін першої третини ХХ ст. у Східній Галичині вперше 

подається у спеціальному мистецтвознавчому дослідженні. У процесі 

роботи було сформовано тематичні групи образів Людини та 

запропоновано власну їх класифікацію на основі аналізу репрезентативних 

прикладів монументального мистецтва Східної Галичини. 

Практичне значення одержаних результатів. Джерельна база та 

висновки дослідження мають потенціал для подальшого вивчення та 
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аналізу українського мистецтва першої третини ХХ ст., зокрема при 

визначенні образних схем монументального мистецтва. Матеріали 

дисертаційної роботи також можна інтегрувати в лекційні курси з історії 

українського образотворчого мистецтва в навчальних закладах 

мистецького спрямування, використати при написанні підручників і 

навчальних посібників, методичних розробок та спецкурсів, а також 

узагальнювальних праць з історії українського мистецтва. Результати 

дослідження було б корисно застосувати в підготовці фахівців кафедр 

монументальної скульптури та монументального живопису Львівської 

національної академії мистецтв. 

Особистий внесок здобувача — опрацьовано понад 200 зразків 

монументального мистецтва Східної Галичини першої третини ХХ ст., 

виокремлено тематичні групи зображень Людини, зокрема в маловідомих 

творах, проведено їх систематизацію та типологізацію з огляду на 

тематику, символіку, художньо-стилістичні особливості, а також 

призначення (для релігійного чи світського громадського простору). У 

науковий обіг введено кілька невідомих раніше архівних документів, 

зокрема неопубліковану статтю О. Мочульської для часопису «Стара 

Україна» про стінописи М. Осінчука в церкві смт. Гримайлів 

Тернопільської обл., а також ескіз стінописів (був реалізований) для 

церкви Св. Духа греко-католицької семінарії у Львові авторства 

Ю. Крупського, втрачені під час Другої світової війни.  

Апробація результатів дисертації. Основні принципи, положення й 

результати дослідження виносилися на обговорення на 32-х 

всеукраїнських та міжнародних наукових семінарах і конференціях, серед 

яких ювілейна конференція «Сучасні художньо-мистецькі та 

етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України, м. Київ, грудень 2011 р.), «Українські та єврейські художні та 
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архітектурні середовища: Lwów/ Lemberg/ Львів від Ausgleich до 

Голокосту» (Центр міської історії Центральної та Східної Європи, м. Львів, 

листопад 2012 р.), «Образование. Наука. Культура». (Гжельський 

державний художньо-промисловий інститут, Росія, м. Гжель (Росія), 

листопад 2013 р.), «Po stronie rzeczy ― współczesne badania nad 

przedmiotem z perspektywy badań nadwizualnością» (Міжнародна 

студенсько-аспірантська конференція, м. Варшава (Польша), листопад 

2015 р.), щорічних науково-практичних конференціях Львівської 

національної академії мистецтв (2012 — 2017 рр.), Центрі досліджень 

білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусії (2013 ― 2015 рр.), 

Національного університету «Острозька академія» (2014 — 2016 рр.), 

Закарпатського художнього інституту (2014 — 2015 рр.), Інституту 

релігієзнавства (2015 р.), Національної академії образотворчого мистецтва 

та архітектури (2015 ― 2016 рр.) тощо. 

Результати дисертаційної роботи опубліковані у 20 

спеціалізованих мистецтвознавчих та культурологічних виданнях, з яких 7 

входять до видань акредитованих ДАК України та введені у науково-

метричну базу. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (288 позицій) і 

3 додатків. Обсяг основної частини роботи (тексту) становить 196 

сторінок.  
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Перша третина ХХ ст. у Східній Галичині була періодом активізації 

культурно-просвітницьких та національно-визвольних процесів у середовищі 

різних націй та соціальних верств, що населяли край. Стрімкий прогрес 

зумовив появу надзвичайно великої кількості можливостей, зокрема у розвитку 

культури та мистецтва. Змінювалася насамперед Людина як така, розуміння її 

місця у світі та суспільстві. Відповідно, людські образи, створені у царині 

монументального мистецтва, заангажованого у політичні та культурні процеси, 

можемо розглядати як складову частину цих змін.  

Для всебічного розкриття задекларованої теми, вважаємо за необхідне 

подати трактування термінів ― «монументальний живопис» та 

«монументальна скульптура». Сьогодні цілком слушно термін монументальне 

мистецтво вважається дещо застарілим, таким, що не висвітлює 

повномасштабно взаємодії мистецтва з громадським простором як таким. 

Теоретики мистецтва схиляються до поняття «публічне мистецтво» (від англ. 

«public art»), яке є поняттєво дещо ширшим [248]. Але, відповідно до часових 

меж даної роботи, вважаємо, що доцільніше оперувати саме традиційними 

дефініціями монументальна скульптура та монументальний живопис, зважаючи 

на тривалу історію їх використання [202, с. 355]. Монументальне, масштабне, 

значуще, величне та ідейно-змістовне мистецтво — це твори, пов’язані 

безпосередньо з архітектурою та просторовим середовищем. Взаємодія з 

архітектурою накладає відбиток на зміст і форму монументального мистецтва. 

Для його образів характерні піднесений лад почуттів, пафос та символічність. 

Включенність в архітектуру, а тим паче у міський простір, обумовлює більші 

розміри зображення, відповідно особливості його формотворення та 

пропорційних членувань. Потреба огляду на відстані або в певному ракурсі у 

ряді випадків диктує характер пропорцій, підкресленість контуру й силуету, 

насиченість кольору, лаконізм виражальних засобів. Становлення образної 
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системи та засад формотворення у монументальному живописі в Україні 

розпочалося за часів Київської Русі з приходом християнства та початком 

храмового будівництва [98, с. 14―17]. Саме тоді поширилися мозаїчні, 

фрескові та у техніці сграфіто здебільшого інтер’єрні та екстер’єрні оздоби 

споруд. До переліку монументальних живописних творів панно, а також 

комплекси іконостасів. З останніми є певні застереження щодо введення їх у 

контекст монументального живопису, з огляду на здебільшого недостатню 

монументальність формальних якостей та розмірів, зосередження уваги на 

дрібних деталях та елементах. Хоча ідеологічно та змістово іконопис повністю 

відповідає засадам монументального мистецтва. Зважаючи на дискусійність 

монументальності як характеристики ікон та обмежень щодо обсягу 

дисертаційної роботи, ми наразі не включаємо іконостаси до нашого 

трактування монументального живопису. Але варто зазначити, що у першій 

третині ХХ ст. доволі розповсюдженою була інтерпретація у монументальних 

образах стінописів іконографічних схем традиційного іконопису.  

В історіографії спостерігаємо певну «національну» одностороність 

дослідження процесів, що відбувалися на території краю. Українські 

мистецтвознавці акцентують на тому, що розвиток мистецтва Галичини, 

монументального зокрема, був українським за характером та водночас став 

частиною загальноєвропейських процесів. Очевидно, що варто враховувати не 

лише українську, чи польську парадигми розвитку мистецтва, й проаналізувати 

загальні тенденції, що існували у Австро-Угорській імперії та Речі Посполитій 

ІІ, наголосити на спільних та відмінних рисах, індивідуальних підходах митців 

різних національностей, що творили образ Людини у монументальному 

живописі та пластиці. 

У нашому дослідженні послуговуємося чисельними напрацюваннями 

стосовно художньо-естетичних, філософських та культурно-історичних засад 

модернізму. Задля глибинного розуміння цієї доби, зокрема таких її художньо-

стилістичних виявів як сецесія, ар деко та неостилі початку ХХ ст., трактування 
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Людини через художній образ та символ, були використані публікації, що 

стосуються загального культурно-мистецького середовища Австро-Угорської 

імперії та міжвоєнної Польщі, які опосередковано впливали на мистецький 

процес Східної Галичини.  

Аналізуючи мистецькі процеси, що відбувались на Галичині до 1939 р. 

О. Голубець у своїй монографії «Між свободою та тоталітаризмом» слушно 

зазначив, що у цей період «відбувався процес вивільнення мистецтва від 

традиційних форм, суспільної залежності і конкретних соціальних функцій, 

його перехід у сферу автономної, відповідної до нових інтелектуальних потреб, 

творчої діяльності» [60, с .12―17]. 

З кінця 1930-х рр. і до кінця 1980-х зазначений період розвитку 

монументального мистецтва в українському мистецтвознавстві (за винятком 

мистецтвознавців-емігрантів) був здебільшого виключений з наукового 

дискурсу. Публікувалися праці, істотно деформовані ідеологічною 

кон’юктурою, зокрема роботи Я. Нановського [227]; А. В’юника; І. Сеніва 

[150]. Ледь не єдиним виданням, що претендувало на наукову 

фундаментальність,  стала  6-ти томна «Історія українського мистецтва» 

(1966 — 1970) [79―81], але у ній теж подано спрощені або спотворені 

мистецтвознавчі оцінки. Попри певні обмеження, продиктовані ідеологічною 

кон’юктурою, ці праці все ж мають наукову цінність насамперед завдяки 

багатому фактичному матеріалу та деяким мистецтвознавчим оцінкам.  

У еміграції значний внесок у популяризації та дослідженні української 

культури і мистецтва був зроблений Д. Антоновичем. Перебуваючи у Празі, у 

1920 — 1930-х рр. вчений пише та видає узагальнюючі культурологічно-

мистецькі студії, чисельні статті та біографічні нариси, зокрема про Т. Бойчука 

[233], О. Мурашка [232]. У підсумку науково-педагогічної та дослідницької 

діяльності у царині культури та мистецтва Д. Антонович разом з колективом 

авторів вдався до спроби написання узагальненої історії української культури, 

якій намагався надати синтетично-енциклопедичний характер. У розділі про 
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сучасне йому мистецтво [7, 189], Д. Антонович робить спробу проаналізувати 

мистецькі течії, що вплинули на формування українських митців початку ХХ 

ст. Значним та перспективним відзначає він той «здвиг», який був накреслений, 

зокрема М. Бойчуком та його школою. В основі бойчуківського розуміння 

монументального є, за Антоновичем, «декораційна стилізація, оперта на 

традиції українського декораційного мистецтва» [7, с. 27].  

Процес дослідження доби модернізму пожвавлюється лише наприкінці 

існування СРСР та продовжується до сьогодні. Український модернізм, його 

складові та дотичні явища стають темами дисертацій, статей, окремих 

публікацій та монографій. У другій половині ХХ ст. у мистецтвознавстві, 

культурології та естетиці з’явилася низка вагомих теоретичних досліджень, 

присвячених аналізу філософських, соціальних джерел модернізму та його 

репрезентації у художній творчості. Західноєвропейське мистецтвознавство в 

основному акцентує увагу на російській аванґардній культурі, не 

виокремлюючи здобутки українських митців. Дослідженням витоків 

українського модернізму та його характеру займалися В. Маркаде [240], 

М. Мудрак [112], Д. Горбачов [62] та ін. Характерним для праць радянсько-

російських мистецтвознавців другої половини ХХ ст. є майже повне 

ототожнення понять «модернізм» та «аванґард», подекуди навіть «модерн» 

[30, 34―36, 52, 93, 188, 224]. Розкриттям багатогранності модернізму-

аванґарду, зокрема напряму модерн у російському мистецтві, займається 

дослідник Д. Сараб’янов. Також у монографії про стиль модерн, його витоки, 

формотворення та проблеми [144] російський дослідник в одному з розділів 

структурує образний ряд мистецтва модерну загалом та систематизує його. У 

ряді публікацій про мистецтво першої третини ХХ ст. він також аналізує 

іконографію Людини у тогочасному мистецтві та частково описує її [144, 

с. 152]. Г. Коваленко займається дослідженням загальної історії світового та 

російського аванґарду [155]. Зокрема він виступив одним з упорядників 

масштабного видання «Польское искусство и литература: от символизма к 
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аванґарду» [132], де зустрічаємо критичні статті про Ю. Мегоффера, 

С. Висп’янського, Б. Бегаса, а також розвідку А. Серадзки «Art Deco у Польщі 

— формирование определения, явления и понятия стиля» [132, с. 340―350].  

Вагомий внесок у дослідження українського мистецтва початку ХХ ст. 

був зроблений Д. Горбачовим. Більшість його публікацій  та досліджень 

постатей знакових митців початку ХХ ст. завдяки значному обсягу вперше 

введеного до мистецтвознавчого обігу та систематизованого матеріалу 

розкривають українське мистецтво першої третини ХХ ст. як розмаїте, але 

цілісне явище. У контексті нашого дослідження, окрім конкретизації 

термінологічного означення модернізму, цінним є доробок Д. Горбачова як 

дослідника творчості «бойчукістів» [62]. Процесами, що відбувалися в 

українському мистецтві першої третини ХХ ст., аналізуючи їх як складову 

частину загальноєвропейського художнього поступу, займається у своїх 

дослідженнях О. Федорук [193]. Складні теоретичні питання не лише 

літературного контексту й загальномистецького розвитку розглядає у своїй 

монографії «Дискурс модернізму в українській літературі» С. Павличко [125]. 

Г. Скляренко у статтях та монографіях, зокрема «Про деякі поняття і терміни в 

українському мистецтві ХХ століття» [157], обгрунтовує поняття «модернізм», 

«модерн», «аванґард», слушно акцентуючи на розумінні «модернізму» у доволі 

широкому діапазоні.  

Узагальнююча праця, пов’язана з проблемою визначення ареалу, засад та 

парадигм українського мистецтва доби модернізму, зокрема живопису, в 

останні роки була проведена Ю. Бабунич під час роботи над дисертаційним 

дослідженням «Український живопис доби модернізму: світоглядні і художньо-

стильові особливості» [9]. Дослідниця проводить огляд широкого спектру 

літератури задля уточнення основних положень термінів та понять 

«модернізм», «модерн», «аванґард», «аванґардизм» та їх похідних. Також у 

роботі, в контексті нашого дослідження, важливим є визначення місця 



37 

 

модерністично-аванґардних течій щодо загального розвитку європейської та 

світової культури у першій третині ХХ ст.  

У доробку західноукраїнських дослідників, які займаються проблемами 

монументального живопису, можемо відзначити монографії та статті 

В. Овсійчука [117―119], Л. Волошин [39―42], Р. Яціва [77, 78, 127, 192, 230, 

231], О. Голубця [60, 61], Я. Кравченка [87―89], у яких знаходимо аналіз 

культурно-мистецького життя Східної Галичини до 1939 р. Здебільшого їх 

праці, спираючись на творчість певних митців, подають огляд українського 

мистецького середовища у контексті взаємовідносин з іншими національними 

громадами. Дослідження процесів, що відбувалися у художньому середовищі 

Східної Галичини першої третини ХХ ст. займається також О. Семчишин-

Гузнер [149, 243]. Зокрема, її увага зосереджується в останні роки на постаті 

М. Сосенка та його діяльності на теренах Галичини у галузі храмового та 

світського мистецтва.  

Заслуговує уваги дисертаційна праця Д. Скринник-Миськів, де вона 

аналізує еволюцію світоглядно-філософських засад українського 

образотворчого мистецтва наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. У одному з 

висновків до автореферату дослідниця зазначає, що тогочасне мистецтво 

переносить центр ваги в осмисленні сутності Людини на пошук таємниці буття 

у площині внутрішнього, підсвідомого життя індивіда; досліджує діалектику 

«Людина — соціум» у контексті рефлексії цих понять у образотворчому 

мистецтві кінця ХІХ — початку ХХ ст. Також фіксує рівень впливу мистецтва 

на формування тогочасних світоглядних орієнтирів українців [158, c.12―14]. 

До певної міждисциплінарності, вживання літературних методів у 

мистецтвознавстві у контексті окресленого періоду вдається О. Тарасенко у 

дослідженні «Проблема національного стилю в живопису модерну й аванґарду: 

творчість українських та російських художників кінця XIX — початку XX ст.» 

[182]. Аналізуючи основи виникнення модерну та аванґарду за допомогою 

методу О. Потебні, у авторефераті дисертації дослідниця звертає увагу на 
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спільність їх першооснови у символізмі та тяжінні до архетипності та 

неоміфілогізму. Окрім цього вона визначає внутрішню сутність образу у його 

цілісності, «нерозкладенім почутті» [182, с. 9―11].   

Дослідження художнього життя проводить М. Студницька, публікації 

якої пов’язані з образотворчими процесами у мистецтві Східної Галичини кінця 

ХІХ — початку ХХ ст. [173; 174]. Значним факторологічно-джерельним 

внеском у дослідження та фіксацію спадщини кінця ХІХ ― першої половини 

ХХ ст. є монографія про церкви Галичини, видана М. Студницькою та 

Р. Студницьким [175]. У цій ґрунтовній розвідці вчені звертають увагу на 

загальну систему побудови та оздоблення храмів Галичини, зосереджуючись на 

цілісному образі храму через його невід’ємні складові елементи. 

Багато зусиль заради повернення до практичного та теоретичного обігу 

доробку «бойчукістів» прикладають С. Білокінь [21], Л. Соколюк [164, 165] та 

ін. Вагомий внесок у дослідженні галицького періоду творчості митця зробила 

О. Ріпко на основі спогадів Я. Музики [138]. Повертає до мистецтвознавчого 

дискурсу імена багатьох забутих «бойчукістів» Я. Кравченко, зокрема у 

монографії «Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен» він подає листування 

багатьох з них та доповнює текст великою кількістю ілюстрацій [89]. Але, 

варто зазначити, що єдині збережені на території України монументальні 

стінописи М. Бойчука у монастирі сестер Василіанок у с. Словіта не були 

докладно проаналізовані у жодному з зазначених досліджень. Існує лише кілька 

згадок про них у монографіях Л. Соколюк та статтях, що супроводжували 

відкриття цих стінописів та роботи з їх закріплення [165, с. 7; 203], а також 

статтях мистецтвознавця Є. Шимчук, що друкувалися одразу ж після 

віднайдення цих розписів [201]. 

Храмова монументальна іконографія першої третини ХХ ст. здебільшого 

спиралась на національні, відповідно до конфесійної приналежності етнічної 

групи, засади монументального мистецтва, що були доповнені рисами нових 
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мистецьких напрямків. Це надавало творам самобутності та не суперечило 

загальним постулатам релігійного мистецтва.  

Тому велике значення для дослідження монументального малярства має 

монографія Й. Волянської про оздоби Вірменського собору у Львові, зокрема 

творчість Я.-Г. Розена [285]. Публікація доповнює відомості, які дістаємо з 

доробку Ю. Смірнова на цю тему [273, 274, 280]. Дослідниця Й. Волянська 

також аналізує оновлення та переосмислення храмового мистецтва на території 

Польщі 1900 — 1939 рр., зокрема, творення значної кількості сюжетних 

композицій, і зазначає, що, за винятком Я.-Г. Розена та ще кількох молодих 

митців, у 1920 — 1930-х рр., після послаблення впливу сецесії на галицьких 

теренах, усі храмові монументальні оздоби зводилися до двох основних 

тенденцій. Першою з них були варіації на кшталт розписів Я. Матейка у 

головному Марійському костелі Кракова. Найбільш модерні пошуки позначені 

були майже повною відсутністю фігуративних композицій та зведенні до 

орнаментування поверхонь у стилістиці ар деко. Іншою тенденцією, вона 

визначає так зване народне, або народно-історичне спрямування храмового 

мистецтва з патріотичними акцентами. Дослідниця відзначає саме українські 

спроби творення національного стилю у монументальному малярстві [284, с. 15 

― 21]. 

Значну кількість корисної, але дещо розрізненої інформації щодо 

храмових оздоб, яку ми використали при підготовці відповідного розділу 

дисертації, знаходимо у багатотомному виданні під редакцією                          

Я.-К. Островського «Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa 

ruskiego», T 1―21 [266]. Іконографію та частково іконологію творів 

проаналізовано за допомогою монографій Л. Міляєвої «Українська ікона XІ — 

XVIII ст.» [111], В. Овсійчука «Українське малярство X — XVIII ст. Проблеми 

кольору» [119] та «Оповідь про ікону» [118], В. Алексанодровича «Покров 

Богородиці : українська середньовічна іконографія» [5], а також публікаціях 

Національного музею ім. А. Шептицького у Львові (далі ― НМЛ), зокрема 
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«Українські ікони ХІІІ ― початку ХVІ століть зі збірки Національного музею у 

Львові імені Андрея Шептицького» М. Гелитович [49]. Дослідженням 

релігійного та сакрального мистецтва займається також В. Жишкович. Зокрема, 

його розвідку про образи рівноапостольних Володимира Великого та Княгині 

Ольги [50] використано у аналізі зображень цих святих, пов’язаних з 

предмметом нашого дослідження. 

О. Нога у своїх монографіях про Івана Левинського та український стиль 

у церковній архітектурі [115, 116] подає грунтовну інформацію щодо 

організації і налагодження видатним будівничим і підприємцем національної 

промисловості на теренах західних земель України. Розглядаючи художньо-

національну стилістику у сакральному мистецтві Галичини на зламі століть, 

автор намагається показати впливи цього стилю на церковне мистецтво Східної 

України та сусідніх країн. О. Нога є також одним з співавторів книги 

«Українське церковне мистецтво. Західний регіон 1880 — 1920-ті роки» [51]. 

Ця публікація є важливим мистецько-фактологічним джерелом у нашому 

дослідженні завдяки введенню нових об’єктів у мистецтвозначий дискурс. Але 

розвідка поділена на розділи, логіка яких є нам не до кінця зрозумілою, та й 

спосіб за яким викладено матеріал можна назвати дещо хаотичним, з певними 

спробами його систематизації. Водночас позитивним є намагання повернути до 

наукового аналізу дещо призабуті імена членів Товариства Розвою Руської 

Штуки (далі ТРРШ) та групи «Відродження», що діяла у Перемишлі та на 

транскордонних теренах, території яких через наявність кордону нераз 

«пропадають» з поля зору дослідників.   

На формування монументального мистецтва значний вплив мала 

мистецька освіта, розвиток якої детально досліджує Р. Шмагало у серії 

монографій [202―204]. Показовими щодо розвитку монументального 

фрескового мистецтва, зокрема у модерній стилістиці, можуть бути подані у 

розвідці аналізи навчальних стінописів, відновлені у колишніх корпусах 

львівської Художньо-промислової школи.  
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Узагальнюючими дослідженнями галицького модерного мистецтва є 

монографії та антології Р. Яціва [77, 78, 192, 231]. Дослідник своїми розвідками 

про мистецькі виставки, постаті художників та їх угруповання на території 

Галичини істотно доповнив та цілісно відобразив культурно-мистецьке життя 

Галичини до 1939 р. Відшукуючи нові імена та повертаючи їх у широкий 

вжиток, дослідник водночас критично аналізує явища та події тих часів.  

Важливою для нашого дослідження є також польськомовна література, 

зокрема праці філософа К. Твардовського, письменника та мистецтвознавця 

С. Вомелі та інших. Своєрідний естичний переворот у напрямку 

імпресіоністично-сецесійної моделі формотворення досліджували професор Я.-

Б. Антоневич [253], С. Вомеля, М. Ольшевський, В. Вітвітський та ін., про що 

пише зокрема у своїх працях Ю.Бірюльов [24, с. 304―306, ]. Модерною 

спрямованістю на основі засад символізму позначена творчість назвичайно 

різнорідного угрупування молодих польських митців «Молода Польща» (пол. 

— «Młoda Polska»), за прикладом якого спільнота галицьких молодих 

літераторів, художників та композиторів українського походження отримала 

назву «Молода муза». Діяльність митців «Молодої Польщі» доволі ґрунтовно 

досліджена саме у взаємозв’язку з символізмом у монографії І. Косовською та 

Л. Косовським «Malarstwo Polskie. Symbolizm i Młoda Polska» [267]. 

Загальні відомості про художнє життя Галичини окресленого періоду 

вдалося отримати з таких газет та журналів, як «Зоря», «Діло», «Неділя», 

календарі «Просвіти», «Стара Україна», «Мистецтво», «Артистичний вісник», 

«Ілюстрована Україна», «Шляхи», польськомовних «Slowo polskie» (з 

1899 р.),  «Tygodnik ilustrowany», «Zycie i sztuka» (1904) та ін. Мистецький 

журнал «Артистичний вісник» став потужним осередком для дослідження 

мистецтва модернізму, львівського зокрема. Теоретичне осмислення 

художнього процесу умовно розпочалося мистецтвознавчими розвідками 

І. Труша [134, 151, 187] і І. Франка [129, 226, 234].  
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Перші спроби мистецтвознавчого аналізу, зроблені І. Трушем у 

«Артистичному віснику», були активізовані по завершенню Першої світової 

війни П. Ковжуном. Він очолив кілька видань, зокрема програмне видання 

АНУМ — журнал «Мистецтво» (виходив у 1932 — 1936 рр.) [109]. У цьому 

виданні публікувалися аналітичні статті про новаторські напрями мистецтва, 

виставки, нові роботи митців тощо. Зустрічаємо там також розвідки про 

монументальне мистецтво та про діяльність певних митців, зокрема 

М. Осінчука, у цій царині [121]. Дослідженням доробку цього митця у галузі 

монументального живопису сьогодень займаються такі мистецтвознавці як 

Р. Яців (зокрема щодо співпраці П. Ковжуна та М. Осінчука) [127], 

М. Студницька [173], Т. Знак [76]. Для розуміння доби важливим є доробок 

тогочасного львівського мистецтвознавця та критика М. Голубця, який 

впродовж тридцяти років (з 1909 по 1939 рр.) займався редакційною, 

публіцистичною, історичною, архівною діяльністю, постійно публікуючи у 

тогочасній галицькій періодиці свої мистецтвознавчі дослідження. Він видавав 

журнал «Українське мистецтво» [190]. Активним дописувачем української 

преси був С. Гординський. Розглядаючи мистецтво початку ХХ ст., 

С. Гординський подає модернізм як тенденцію у мистецтві, що протиставлялася 

історичним стилям, головно академізмові (у малярстві і скульптурі), тяжіла до 

новаторства у формах та ідеях [65, с. 334]. Загалом дослідник справедливо 

зазначає, що значний поступ саме у галузі монументального мистецтва на 

території Східної Галичини відбувся після вимушеної еміграції у міжвоєнний 

період митців з Великої України, «митці якої ще у довоєнні роки були 

співтворцями модерністичних рухів тодішньої царської Росії» [63, с. 19]. 

 Більш детального огляду чекає ще преса Тернополя, Івано-Франківська 

(колишнього Станіславова), до якої ми зверталися побіжно. Варто також 

враховувати небезпеку беззаперечної довіри до періодики як такої, зокрема 

польськомовної, тому що польські публікації часто «недобачали» мистецький 
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український процес, або зневажливо до нього ставилися, висвітлюючи 

мистецтво Галичини як частину польського модерністичного поступу.  

В останні роки вийшло доволі багато досліджень та фотоальбомів, що 

фіксують оздоби окремих знакових релігійних об’єктів, з поданням короткого 

їх аналізу. Зокрема, нами було опрацьовано видання, присвячені розписам 

монастирської церкви Унівської лаври [139], церкви отців Василіян у Жовкві 

[33] та храму св. Миколая у Золочеві [71], що достатньо докладно висвітлюють 

творчий доробок іконописної школи монахів-студитів у Уневі, митців 

М. Сосенка та Ю. Буцманюка. Кількість таких видань, зорганізована 

здебільшого УГКЦ, зорієнтованих на розвиток туристичної галузі, 

популяризації пам’яток, щороку зростає. Звичайно не всі публікації варті уваги 

та носять характер наукового дослідження, але розвідки та підготовчі роботи 

виконані під час реставраційних робіт, зокрема В. Вуйциком та П. Ґранкіним, 

несуть значний обсяг інформації, підтвердженної архівними джерелами [43, 44, 

126].  

Окремі дослідження останніх десятиліть було присвячено вітражним 

оздобам галицьких храмів та світських споруд. У дисертації І. Гах «Храмовий 

вітраж Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст.: західноєвропейський контекст 

(становлення, художні особливості, проблеми реставрації)» [49] на підставі 

систематизації, узагальнення та аналізу значного за обсягом фактичного 

матеріалу, першоджерел та архівних документів здійснено спробу 

комплексного вивчення проблеми розвитку вітражного мистецтва на території 

Галичини наприкінці XIX — на початку XX ст., а також появи сюжетних 

вітражів у храмах греко-католицької та православної Церков у першій третині 

XX ст. Натомість у публікації П. Ґранкіна «Вітражі Львова (до 1939 року)» 

[126, с. 61―65] та у монографії Р. Грималюк «Вітражі Львова» [70] комплексно 

висвітлено історія розвитку вітражництва у західному регіоні України. 

Особливу увагу приділено розкриттю художніх особливостей кожної окремої 

пам’ятки, зокрема вітражів Успенського храму м. Львова. У науковий обіг 
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введено великий фактичний матеріал, подано атрибуцію значної частини 

вітражних засклень кам’яниць Львова. Водночас, не применшуючи значення 

публікації Р. Грималюк, з нею полемізує, вказуючи на певні неточності та 

помилки П. Ґранкін, до думки якого ми схиляємося щодо датування та 

технологічних особливостей у виконанні деяких наведених зразків. 

У польській літературі проаналізовано діяльність вітражних майстерень 

та митців на території Польщі, з урахуванням того, що багато мистецьких 

засклень для тогочасних споруд Галичини виконувалось за картонами 

львівських митців фабрикою вітражів і мозаїк С. Г. Желенського у Кракові 

[261]. У дослідженнях фігурують і вітражі львівських будівель. Окрім 

зазначених, українські дослідники монументально-декоративного мистецтва 

рідко звертаються до теми вітражництва у Західній Україні. Зокрема, подано 

лише коротку характеристику творів українського митця П. Холодного-

старшого. Але більше відомостей можна знайти у критичних стаття львівських 

мистецтвознавців у пресі 1920 — 1930-х років ХХ століття. Водночас, у 

періодичному виданні «Назустріч» М. Островерха проводить аналіз, 

підкріплений монохромними світлинами, вітражів П. Холодного-старшого для 

Успенського комплексу [123]. Цінні відомості про творчість цього митця, і не 

лише як вітражиста, отримуємо з публікацій О. Сидора [152, 153]. 

Загалом, у нашому дослідженні основна увага надається насамперед 

новаціям та змінам у трактуванні образу Людини у монументальному живописі 

та вітражі. Назагал цей пласт мистецтва першої третини ХХ ст. на території 

Східної Галичини опрацьований фрагментарно. Водночас за останні 30 років 

з’явилися українські та зарубіжні, зокрема польськомовні, грунтовні 

мистецтвознавчі дослідження скульптури України, Львова та окремих творчого 

доробку скульпторів. У контексті європейського мистецтва розглядає творчість 

митців-скульпторів Д. Крвавич у третьому томі навчального посібника 

«Українське мистецтво» [90], що вийшов у 2004 році. У 2006 р. у Києві 

надруковано монографію М. Протас «Українська скульптура ХХ ст.» [135], де 
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автор аналізує формування високопрофесійної школи монументальної 

скульптури України першої половини ХХ ст., зокрема західноукраїнську її 

модель, з огляду на тогочасні пошуки нової художньої стилістики.  

Аналіз та інтерпретація монументальної скульптури у монографіях та 

статтях Р. Липки та В. Вуйцика [96] вміщують великий обсяг відомостей про 

забудову та художні особливості архітектури Львова. Після смерті дослідника 

П. Ґранкіна [126], вийшов збірник статей, серед яких зустрічаємо необхідний у 

дослідженні аналіз впливу середовища на виконання оздоб певних об’єктів. 

Проте автори не ставили своїм завданням дослідити декоративно-фігуративну 

складову будівель.  

Ю. Бірюльов, у виданій у Варшаві монографії «Rzeźba lwowska od połowy 

XVIII wieku do 1939 roku: Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy» та її 

українському, доповненому варіанті [24, 255] у трьох розділах розглядає 

мистецтво львівської скульптури першої третини ХХ ст. та достатньо докладно 

аналізує загальні формотворчі та іконографічні процеси, що були характерні 

для Львова, тенденції якого наслідували інші міста не лише Східної, але й 

Західної Галичини. Деякі процеси автор подає через дослідження творчості 

визначних митців, зокрема публікує доволі докладні статті про 

З. Курчинського, Л. Дрекслер, Ю. Стажинського, Я. Райхер-Тот та ін. Він 

розглядає еволюцію художніх пошуків митців, зокрема у галузі 

монументального мистецтва, від імпресіоністично-сецесійних узагальнень до 

аванґардних мінімалістичних спрощень. Більшість згаданих ним митців на 

момент початку Другої світової війни вже завершили свою активну практику. 

Молоде покоління переважно змушене було емігрувати щонайближче до 

сусідньої Польщі. Відповідно велика кількість їх творів періоду становлення 

була знищена або забута, замовчувана у радянський період. Серед польських 

митців, чию творчість можна вважати прикладом подібного забуття є постать 

Я. Райхер-Тот, творчість якої дослідила К. Гродзіська, яка знала мисткиню 

особисто [259]. Загалом, монументальна пластика Східної Галичини означеного 
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періоду найбільш опрацьована за творчим доробком окремих скульпторів. 

Зокрема, Т. Максисько структурував та описав творчість Г. Кузневича [103], 

Ю. Смірнов займається дослідженням творчого спадку Я. Городиської [272] 

тощо. Також поступово займають своє місце у науковому осмисленні 

мистецтва першої третини ХХ ст. проаналізований ще М. Голубцем [238] та 

М. Гоцієм [78, 729―740] період праці на теренах Галичини скульптора 

С. Литвиненка та творчість А. Коверка [184, 185]. Стислі відомості про деяких 

із зазначених у дослідженні митців, як і багатьох інших несправедливо забутих 

у українській історіографії імен, можна знайти у багатотомному виданні 

«Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). 

Malarze, rzeźbiarze, graficy» [272], а також у виданій діаспорою «Книзі митців та 

діячів української культури» [82]. В останні роки з’явилося наукове видання 

«Енциклопедії Львова» у 4-х томах, де подано інформацію і про львівських 

митців [22]. 

Важливим художнім фактором «насичення» простору міста було 

спорудження монументів та пам’ятників, що супроводжувалось створенням 

різноманітних комітетів, що слідкували за збором коштів, виконанням проекту 

тощо. Відповідно на основі архівних справ та звітів було випущено невеличкі 

дослідження з поданням ескізів, старих світлин, публікацій-оцінок у тогочасній 

пресі, що значно полегшило нашу роботу над підрозділом, що присвячений 

міському монументу. Прикладом подібного дослідження може бути розвідка 

Ю. Смірнова про спорудження пам’ятника Міцкевичу [277]. Спробу аналізу 

пам’ятників Львова, меморіальних таблиць та окремих прикладів декоративної 

скульптури здійснено у розвідці І. Мельника та А. Р. Масика, яка має дещо 

краєзнавчий характер та не позбавлена певних неточностей [105]. Критичний 

аналіз генези львівських монументів усіх часів знаходимо у статті 

Г. Россолінскі-Ліебе [242].  

Загалом, сьогодні найпослідовнішими дослідниками Східної Галичини, 

зокрема Львова, у царині монументального світського мистецтва залишаються          
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А. Банцекова, Ю. Смірнов та Ю. Бірюльов. У доробку Ю. Смірнова є праці про 

творчість Я. Городиської, яка мистецтвознавцями досі майже не розглядалася. 

Відомості про мистецьку спадщину першої третини ХХ ст. у роботах 

дослідника включена у контекст його зацікавлення об’єктами-пам’ятками 

львівської архітектури, зокрема Вірменського собору [274, 276], храму Марії 

Магдалини [275], колишнього костелу св. Єлизавети [278] та ін. Але варто 

зауважити, що праці дослідника є більш історично-краєзнавчими та майже не 

подають мистецтвознавчого аналізу (іноді включено опис), що не применшує їх 

значення у підготовці даної роботи. Загальне ж коло питань, пов’язаних з 

львівським модерном, розглядається львівським мистецтвознавцем 

Ю. Бірюльовим у його книзі «Мистецтво львівської сецесії» [25] та розділах 

грунтовної колективної праці «Архітектура Львова: час і стилі» [8], що 

стосуються першої третини ХХ ст. Ним дана характеристика стилю модерн у 

всіх видах художньої творчості, що набули розвитку у Львові наприкінці ХІХ 

— початку ХХ століття. Однак засоби декорування будівель представлені 

тільки фрагментарно, більше уваги зосереджено на декоративних деталях та 

нефігуративних оздобах. Автор намагався розкрити особливості і 

закономірності формування та розвитку львівської сецесії в її національних 

варіантах, показати соціокультурний «клімат» епохи кінця ХІХ — початку ХХ 

століть. А. Банцекова тривалий час замається дослідженням проявів стилю 

ар деко на території Східної Галичини, зокрема у Львові [4, 11―13]. 

Спираючись на праці західних мистецтвознавців та власні розвідки, дослідниця 

наполягає на фактичній присутності проявів ар деко в архітектурі Львова вже 

на початку ХХ ст., тим сами певним чином полемізуючи з Ю. Бірюльовим, 

який виводить дефініцію «раціональної» або «ретроспективної» сецесії, як 

панівного напряму у тогочасній архітектурі.  

У Львові, на відміну від інших більших міст Східної Галичини, зокрема 

Івано-Франківська, збереглися чисельні зразки меморіальної пластики різних 

періодів, виконаної найкращими митцями, що працювали на цих теренах. 
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Дослідженням цієї галузі монументальної скульптури вже багато років 

займається С. Лупій. Зокрема сферою її зацікавлення є різночасова пластика 

Личаківського некрополя у Львові, хоча найдетальніше вона зупиняється на 

пам’ятках періоду класицизму [100]. 

Дослідження образів меморіальної пластики, зокрема пам’яток 

Личаківського некрополя, вже багато років веде польський дослідник С. Ніцея 

(монографії 1988, 1998, 2007 та 2010 рр.) [268]. Як зазначає Ю. Бірюльов, 

слідом за С. Ніцеєю вели свої пошуки та художній аналіз такі українські та 

польські дослідники, як Г. Лупій, А. Квятковський, Р. Фіголь, А. Дорош, 

М. Нагай, Р. Загайська та ін. [92, 99, 102]. Коротку інформацію про фігурні 

надгробки Янівського цвинтаря означеного періоду, яких надзвичайно мало, 

знаходимо у статті Х. Харчук [194]. 

Виходячи з аналізу публікацій, можемо зазначити, що монументальна 

скульптура Східної Галичини здебільшого описана та досліджена на достатньо 

високому науковому рівні, а потребує лише окремих уточнень. Відповідно, у 

рамках теми нашої дисертації ми окреслили, відібрали та проаналізували лише 

той матеріал, який є визначальним для монументального мистецтва часу, 

зокрема складає значний внесок у формування мистецького образу Людини 

першої третини ХХ ст.  

Джерельну базу нашої дисертаційної роботи формують насамперед 

мистецькі твори. Вони дійшли до нашого часу у кількох формах, придатних для 

дослідження. Зокрема, використано ілюстрації у публікаціях. У ході роботи над 

дисертаційним дослідженням виникла потреба опису та порівняльного аналізу 

тих груп образів, які нам вдалося віднайти. Хоч ми не мали за мету 

каталогізувати усі збережені об’єкти монументального живопису та скульптури 

Східної Галичини першої третини ХХ ст., нищення та руйнації, яким вони 

піддаються, змусили нас вдатися до доволі детальних описів найкращих 

зразків. Джерельно-візуальною базою для морфологічного опису стали архівні 

світлини, каталоги-фіксації стінописів та власні фотографії, що були зроблені 
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впродовж роботи над дослідженням. Старі світлини, хоч і не завжди достатньої 

якості, дали можливість порівняти, співставити та виявити домалювання та 

перемалювання деяких фрагментів стінописів та зміни при реставрації чи 

поновленні скульптур. Водночас фотокартки початку ХХ ст. дають можливість 

відновити загальну картину образності оздоб світських та релігійних споруд, 

зокрема панно, більшість з яких було втрачено у часі військових дій та 

історичних змін. 

Саме завдяки співставленню старих та нових світлин нами було виявлено 

неточність у атрибутування М. Осінчуком власних стінописів. Підпис під 

світлиною-ілюстрацією подає розташування стінопису купола, як розписи 

храму у м. Сокаль. Але відомим є той факт, що сокальські стінописи є 

збережені без змін з моменту появи та виглядають дещо інакше. Схемі 

розташування медальйонів з образами Євангелістів, відповідає стінопис у 

с. Миклашів, що під Львовом. На жаль, цей стінопис лише контурно проглядає 

з-під оновлень кінця 1980-х рр. (рис. 1.1―1.3). Саме стара світлина дає 

можливість відтворити хоч монохромний, але первісний його вигляд [110, 

с. 72].  

До аналізу художньої стилістики у монументальном мистецтві першої 

третини XX ст. зверталося багато митців, які в силу трагічних подій ХХ ст. 

змушені були залишити рідний край та оселитися на чужині. Намагаючись 

зберегти у пам’яті власний доробок, що залишився на батьківщині, вони писали 

спогади, дехто вдавався до фахового аналізу своїх монументальниї творів, 

здебільшого стінописів. Тому невід’ємною частиною дослідження є зарубіжні 

публікації, написані самими митцями чи дослідниками їх творчості, видані на 

еміграціїї, зокрема в Едмонтоні та Торонто. Під час підготовки дисертаційного 

дослідження було проаналізовано статті М. Островерхи [122, 124], 

С. Гординського [148], Д. Горняткевича [68], Ю. Буцманюка [32], М. Осінчука 

[120, 121] та ін. Особливо важливими у контексті вивчення мистецтва 

галицького модернізму є теоретичні нотатки самих митців, їх декларації і 
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маніфести. Саме вони слугують першоджерелами, багатими на свідчення та 

факти з історії модерністичних рухів, їх становлення та розвитку.  

Відкриття архівів та спецфондів бібліотек дає можливість використати 

такі джерела як листи митців-стипендіатів до митрополита Андрея. У контексті 

досліджень постатей митрополита А. Шептицького та кардинала Й. Сліпого 

науковці не оминають також їх вплив на розвиток храмового мистецтва. У 

монографії О. Сидора про Йосипа Сліпого [153] автор подає листування з 

митцями, збережені у архівах НМЛ ім. А. Шептицького у м. Львові світлини, 

що стали джерелом інформації про стінописи П. Холодного-старшого та 

Ю. Магалевського у семінарській каплиці греко-католицької духовної семінарії. 

У монографії подано детальних опис та богословський аналіз знищених війною 

композицій, що є цінним джерелом для нашого дослідження. Постать 

Ю. Магалевського, зокрема, довший час залишалась несправедливо дещо 

забутою на тлі доробку більш виразних за своєю творчою манерою митців. 

Кілька статей у періодичних виданнях вийшли про митця в часі Незалежності, 

але ґрунтовне дослідження художньо-мистецької та культурно-політичної 

спадщини митця було зроблене І. Біланом у дисертаційній роботі «Творчість 

Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої 

третини ХХ століття» [18]. 

Відкритий доступ до архівів, зокрема ЦДІАЛ, дає можливість 

проаналізувати творчий доробок митців Галичини через вивчення епістолярноі 

спадщини, зокрема через листування митців з митрополитом Андреєм та 

ректором богословської семінарії Йосифом Сліпим. Документи, пов’язані з 

цими особами, були надані до відкритого користування лише кілька десятків 

років назад, але вже достатньо добре опрацьовані мистецтвознавцями 

В. Овсійчуком [117], Л. Волошин [39, 40], В. Сусак [179], І. Гах [47, 235], 

Р. Грималюк [70], та ін. Водночас поза увагою залишилися кілька доволі 

вагомих у нашому дослідження справ. Серед них неопублікована стаття 

О. Мочульської, дружини літературознавця та критика М. Мочульського, для 
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часопису «Стара Україна» про стінописи молодого митця М. Осінчука у церкві 

с. Гримайлів, Тернопільської обл. [1]. Також нами було віднайдено 

реалізований ескіз стінописів церкви Св. Духа греко-католицької семінарії у 

Львові, які були втрачені під час війни. Автором їх є Ю. Крупський, про що 

свідчить договір на виконання робіт та свідоцтва їх оплати [3].  

Найбільший блок джерельної бази дисертації складають також 

оригінальні монументальні мистецькі твори, що були зафіксовані у сучасному 

стані впродовж роботи над дослідженням. Щоправда, не усі з визначених у 

межах нашого зацікавлення об’єктів зберегли свій первісний вигляд.  

Реалізація завдань дисертаційної роботи зумовила застосування цілого 

ряду дослідницьких методів та історіософських підходів. Важливим став 

історичний метод, за допомогою якого було вивчено сучасний стан об’єктів  

храмової та світської архітектури Східної Галичини, визначити певну логіку та 

закономірності процесів, що відбувалися у архітектурно-мистецькому 

середовищі Галичини першої третини ХХ ст. Зважаючи на світоглядний 

антропоцентризм модерного мистецтва, на засадах якого ґрунтувалося 

монументальне мистецтво Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

[158, с. 9―10], можемо відзначити значну філософсько-культурологічну 

насиченість культурно-мистецьких процесів. Відповідно культурологічний 

аналіз модерністського антропоцентризму було проведено на основі історико-

порівняльного методу та з урахуванням світоглядно-ідеологічних засад доби. У 

контексті значного впливо філософсько-літературних концепцій необхідним 

для трактування образів Людини та розуміння її у контексті філософських 

парадигм часу було використання герменевтичного та історико-компаративного 

методів. Порівняльний метод, який ґрунтується на виявленнях схожості та 

відмінності, дав можливість розглядати явища культури першої третини ХХ ст. 

у контекті постійних змін.  

Також на основі індукції було проаналізовано людиноспрямовані 

узагальнюючі поняття втілені у монументальному мистецтві. Це дало змогу 
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перейти від певних явищ у художній культурі першої третини ХХ ст. до їх 

теоретичної суті, зокрема антропоцентричної. Водночас використання 

дедуктивного підходу дало можливість зосередитись на конкретних проявах 

людино спрямованості у монументальному мистецтві. Індуктивний та 

дедуктивний методи дозволяють на підставі матеріалів та інформації про 

певний об’єкт монументальної скульптури чи живопису робити ширші 

узагальнення, відштовхуючись від тенденцій розвитку явища в цілому. 

Основним з найважливіших у дослідженні був метод системного аналізу, 

який в силу свого тяжіння до міждисциплінарності, виявляє взаємозв’язки та 

взаємовпливи, проявлячи цілісну картину художнього світогляду першої 

третини ХХ ст. на території Східної Галичини. Методи аналізу та синтезу 

дають змогу встановлювати причини, наслідки та зв’язки між історичними 

подіями і соціокультурними явищами.  

Мистецтвознавчий аналіз на основі формального-стилістичного та 

іконографічного підходів опису та інтерпретації зображень виявив художню 

мову представлених персонажів та сюжети. На основі хронологічного методу 

співставлень їх з подібними прикладами попередніх історичних періодів, стало 

можливим реконструювати впливи художньої культури, зокрема 

монументального мистецтва, України-Русі, звертання митців до української та 

загальноєвропейської художньої культури попередніх епох (Ренесансу та 

бароко) у творенні власного розуміння образу Людини свого часу. Значно 

розширило можливості іконографічного методу застосування в роботі 

елементів іконологічного дослідження. Це дозволило вивчати співвідношення 

канону, традиції та новацій в образних інтерпретаціях. Іконологічний метод дав 

можливість розшифровувати символічні та знакові елементи зображень та 

атрибутів, зокрема святих християнської церкви, на основі семіотичного 

підходу. Основи цих методів були запозичені з робіт таких знаних 

мистецтвознавців та дослідників, як В. Овсійчук, Д. Степовик, Я. Креховецький 

[91] та ін.  
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Широке застосування у дослідженні мають структурно-функціональний 

та стилістично-типологічний методи, використання яких дало змогу об’єднати і 

проаналізувати групи антропоморфних фігуративних образів у 

монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст., 

відповідно їх використання у релігійному та світському громадському 

просторах. Завдяки типологічному підходу було виявлено основні тематичні 

групи образів, які стали систематичною основою дослідження.  

Метод спостереження та візуального дослідження підтвердив 

достовірність бібліографічних досліджень. Отже, методологічна основа 

дисертації ґрунтується на принципах системності та історизму, а також 

комплексного дослідження мистецьких явищ. Метод порівняння та 

систематизації дав змогу виокремити характерні риси монументального 

мистецтва, вирізнити основні групи художніх образів, окреслити і 

проаналізувати їх характерні ознаки. Відповідно, монументальне мистецтво 

першої третини ХХ ст. розглядається на міждисциплінарному — 

мистецтвознавчому, історичному, культурологічному рівні.  

 

Висновки до розділу 1 

У розділі проведено аналіз наукової літератури, присвяченої добі 

модернізму, зокрема, образу Людини у монументальному мистецтві Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. Проведено історіографічний аналіз публікацій 

митців та мистецьких критиків першої третини ХХ ст., доробку дослідників 

радянського періоду та періоду Незалежності, а також окремі праці іноземних, 

зокрема польських, дослідників. Відзначено, що на сьогодні дослідниками 

зібрано значний факторологічний матеріал, хоч далеко не повний, та проведено 

мистецтвознавчий та культурологічний аналіз творів монументального 

мистецтва Східної Галичини першої третини ХХ ст. Водночас зазначимо, що 

більшість авторів повноцінно не зосереджувалися на мистецтвознавчому 

аналізі саме образу Людини, а проводили його побіжно та фрагментарно. 
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Джерельну базу дослідження складають відомі та вперше введені у 

науковий обіг твори монументального мистецтва Східної Галичини першої 

третини ХХ ст. На загал у роботі використано понад 200 зразків. До джерел, які 

були використані у дисертації, належать чисельні статті з галицької періодики 

першої третини ХХ ст., які присвячені окремим питанням тогочасного 

культурно-мистецького простору Центрально-Східної Європи, а Східної 

Галичини зокрема. Джерельну базу також становлять спогади, нотатки та 

роздуми митців Д. Горняткевича. М. Бойчука, М. Осінчука та ін., твори яких 

аналізуються у дисертації. Щоправда, до цих публікацій треба ставитись 

критично, з урахуванням того, що, здебільшого, вони були написані на чужині 

через багато років після виконання самих робіт, тому можуть «грішити» 

істотними неточностями. 

У розділі також проаналізовано основні методи, використані при 

дослідженні. Зокрема, загальнонаукові методи: описовий, порівняльний, 

типологічний та метод систематизації, метод аналізу та синтезу, індукції та 

дедукції; методи гуманітарних наук: структурно-типологічний та історико-

порівняльний, а також методи мистецтвознавчого аналізу: діахронного та 

синхронного опису мистецьких явищ, метод формального аналізу, 

іконографічний та іконологічний методи. Важливим було також використання 

методу натурних візуальних досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ СВІТОГЛЯДУ ДОБИ МОДЕРНІЗМУ 

Засади формування індивіда та, загалом, існування Людини певного 

історичного періоду, її надії, сподівання та «екзистенційна програма», були 

співзвучні з світоглядно-філософськими настановами часу. Інтелектуали доби 

модернізму пережили світоглядну кризу і спробували віднайти загальну 

формулу сенсу людської екзистенції. Відповідь звучала приблизно так – 

потрібна «нова аскеза», щоб очищення духу перемогло пиху, зухвалість  та 

зарозумілість людського розуму, який кинув виклик Творцеві. Поступово 

приходило розуміння, що прогрес, який виривається з-під духовно-морального 

контролю, стає причиною варваризації культури. 

Різноманіття шляхів у пошуках сенсу людського буття, відповідно 

антропоцентрична спрямованість світогляду модернізму, сприяли розвитку в 

монументальному мистецтві ідеї оновленої Людини, Людини, яка відшукує 

себе у стрімкому поступі світу, Людини, яка намагається себе усвідомити у 

нових реаліях часу. Відповідно монументальні оздоби споруд, виконані у 

різних техніках, використовували для візуального підтвердження пануючого 

релігійного світогляду, ідеологічно-державницьких та соціокультурних 

концепцій своєї доби. 

Досліджуючи фактори, що впливали на формування художніх концепцій 

зображення Людини наприкінці ХІХ — першій третині ХХ ст., варто 

виокремити ті, що діяли на процес безпосередньо. У кожній з сфер 

монументального їх можемо поділити на державні (в нашому випадку 

регіонально-провінційний  варіант) та національно-культурні. 

Опосередкованими чинниками впливу були культурно-мистецькі процеси у 

соціокультурному середовищі Відня, Будапешта, Кракова, Праги та інших 

великих міст Австро-Угорської імперії. Певний вплив, який значно 

посилюється після Першої світової війни, мали також розвиток мистецького 

життя Наддніпрянської України та результати національно-визвольних змагань 
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[131, 138]. Саме взаємодоповнюючи один одного, безпосередні та 

опосередковані чинники створювали підгрунтя для творення нових образів, та 

оновлення-осучаснення старих, що сприяло модернізації образу Людини у 

мистецтві, зокрема у монументальному, яке домінувало у громадському 

просторі. 

На межі ХІХ — ХХ ст. відбулися значні зміни у державному управлінні 

та освіті Австро-Угорської імперії. Формування ліберальної культури з її 

політичними та художньо-мистецькими цінностями перебувало на 

завершальному етапі. Цей феномен Австро-Угорської імперії прискіпливо 

аналізує К. Е. Шорске у монографії «Віденський fin-de-siecle. Політика і 

культура» [205]. Зокрема, важливим чинником змін він вважає заміну 

Міністерства громадських справ на Міністерство державної служби у 1900 р. 

Формування цього Міністерства було доручено компетентному та освіченому 

чиновникові, д-ру Е. Кьорберу (1850 — 1919). Обираючи довготермінову 

стратегію роботи, що мала послабити політичну та міжнаціональну напругу, він 

розпочинає кампанію з модернізації двох найважливіших, на його думку, сфер 

функціонування держави: культури та економіки. Е. Кьорбер вважав, що саме у 

царині цих двох галузей усі національності клаптикової Австро-Угорської 

імперії зможуть знайти спільний, об’єднуючий інтерес (хоча, як показав час, це 

стало лише каталізатором нової хвилі націоналістичних виступів). Міністерство 

культури очолив В. Гартель, відомий як фахівець з античної філології та, 

водночас, розважливий адміністратор у доволі конфліктній, з огляду на 

національне питання, освітній галузі. У Відні у досліджуваний період чітко 

окреслився художній напрям під назвою сецесія, представники якої вважалися 

справжніми космополітами духу, що якнайкраще підходило для  виконання 

поставлених Е. Кьорбером завдань. Австрійська культура, на захист якої вони 

стали, декларувалася як така, що сплавить воєдино всі особливості народів, які 

населяли Австро-Угорщину, у нову величну єдність, так званий «Kunstvolk» 

(мистецький народ). Австрійський уряд сподівався подолати національні 
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суперечності саме з допомогою мистецтва. Розуміючи, що будь-який розвиток 

відбувається на національному грунті, В. Гартель зазначав, що усі твори 

мистецтва промовляють спільною мовою, і «шляхетно, конкуруючи між собою, 

приводять до взаєморозуміння та взаємоповаги» [205, с. 212]. На державному 

рівні Австро-Угорщина, на відміну від більшості тогочасних країн Европи, 

сприяла розвитку нового у мистецтві. Влада не обмежувала, а заохочувала 

митців розвиватися за законами рівності мистецьких напрямків та можливостей 

поступу [8, с. 387―405].  

На папері ці заяви звучали вельми прогресивно, але навіть ліберальне 

австрійське суспільство ще не до кінця було готове сприймати той вектор, за 

яким розвивалося тогочасне новаторське мистецтво. У 1900 — 1902 рр. 

Г. Клімт представляє публіці композиції «Філософія», «Медицина» та 

«Юриспруденція», запроектовані ним для Віденського університету. Ці твори 

викликали обурення широкого загалу та більшості представників влади [205, 

с. 207]. Сецесія, у її віденському варіанті, як стильовий напрям тогочасного 

мистецтва, змушена була використовувати менш радикальні художні засоби 

для реалізації задумів митців.  

На теренах королівства Галичини та Володимирії, де в українському та 

польському середовищах тривав процес новітнього націоусвідомлення, 

склалася доволі суперечлива суспільно-політична ситуація. Насамперед, це 

виявлялося у постійному протистоянні між поляками та українцями у боротьбі 

за політичні права, а, відповідно, і можливості соціально-економічного та 

культурного розвитку. Ці обставини змушували австрійський уряд шукати 

насамперед ліберальних та наднаціональних підходів у питаннях культури і 

освіти, які на цих теренах стояли особливо гостро. 

На початку ХХ ст. з’явилися нові промислово-технологічні можливості, 

відповідно до яких інтенсивно велося будівницто модерних світських споруд 

[8, с. 24]. Загалом на той час вже майже зникло середньовічне квартальне 

зонування міст та сіл за національною приналежністю, натомість утвердилося 
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соціальне зонування. Об’єктами етнічно-національного маркування залишалися 

давні та новозбудовані різноконфесійні храми. Ці будівлі, вписані у 

полікультурний міський контекст, насамперед мали творити цілісну єдність 

образу міста, внутрішньо гармонізувати його. Очевидно, що в реальному житті 

цієї гармонії, зокрема між католицькими та греко-католицькими храмами у 

контексті міської забудови не вдалося досягти. Свідчення цього — 

непропорційне кількісне співвідношення між храмами цих конфесій, а також 

чисельні перешкоди, насамперед адміністративні, перед будівництвом греко-

католицьких церков [8, с. 450―455; 116]. Це накладало обмеження, водночас 

створювало засади для посилення конкуренції та удосконалення мистецьких 

методів творення інтер’єрних та екстер’єрних живописних оздоб. Твори 

світської монументальної скульптури були менше «прив’язані» до 

національного питання, окрім вочевидь пам’ятників, і символізували 

насамперед промисловий розвиток й культурне зростання тогочасного міста та 

краю. Загалом, згідно збереження високого рівня релігійності в першій третині 

ХХ ст. в національних громадах Східної Галичини та, водночас, бажання бути 

співзвучними часові, спостерігається тенденція активної взаємодії «земного» 

міського та сільського середовища і сакрального простору храму. 

Взаємопроникнення відбувалося на різних рівнях соцільного існування, але 

було актуальне для обох національних спільнот. 

Зміни у формотворенні оздоб світських громадських будівель 

проявлялися саме залежно від призначення споруди. Пошуки національного 

стилю митці здійснюють, здебільшого експерементуючи з планувальною 

структурою об’єктів та орнаментальним декором. Це проявилось у об’ємно-

просторовому вирішенні споруд, зокрема громадських будівель, які належали 

українській громаді, наприклад Товариства взаємних забезпечень «Дністер», 

будівлі Руського педагогічного товариства у Львові, Народного дому у Стрию 

тощо [24, c. 33―37]. Серед споруд громадського призначення більше виявів 

національної ідентичності українські митці могли дозволити собі під час 
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створення інтер’єрів. Показовими були стінописи М. Сосенка у Музичному 

інституті ім. М. Лисенка у Львові, ґрунтовно проаналізовані О. Семчишин-

Гузнер [149, с. 170―181], яка загалом видала низку публікацій, де фахово та 

глибоко-теоретично аналізується творчий доробок митця, зокрема у галузі 

монументального мистецтва. Польські ж митці та замовники, намагаючись не 

відставати від Відня, як столиці та взірця для наслідування, прагнули 

відображати у декорі будівель насамперед модерністичні художньо-естетичні 

та світоглядні тенденції [267, 284]. Відповідно фасади споруд активно 

прикрашають скульптурними образами античних міфологічних персонажів, 

історичних героїв, антропоморфними фігуративними алегорично-символічними 

зображеннями професій.  

При значній перевазі у органах влади, поляки мали можливість 

задекларували свою панівну роль у Галичині шляхом встановлення пам’ятників 

відомим діячам польської історії та культури. Ще наприкінці ХІХ ст. у 

найбільших містах Східної Галичини, у зв’язку з наближенням 100-ї річниці з 

народження А. Міцкевича, постають здебільшого фігуративні монументи, 

присвячені поетові. Львівський варіант пам’ятника можемо назвати 

кульмінаційним витвором, адже він вважається найкращим з тих, що постали 

на території Польщі [105, c. 78―84]. Встановлюючи пам’ятники державним 

діячам та відомим культурним подвижникам, поляки (українці майже не 

отримували дозволів на спорудження подібного роду монументів, особливо у 

містах) таким чином маркували громадський простір міст та містечок, зокрема 

Львова, який в Галичині був взірцем для наслідування. По завершенню Першої 

світової війни, коли польську державність було відновлено, цей процес 

відбувався ще активніше [242, с. 10]. 

Теоретичне підгрунтя тогочасного образотворення мало дві складові 

частини: художньо-естетичну та філософсько-літературну. Основою тогочасної 

художньо естетики стали засади модернізму. Цей напрям у його широкому 

розумінні поєднав часом навіть протилежні стилі і течії. Однією з важливих рис 
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модернізму був проголошений неодноразово принцип всеосяжного синтезу, 

який засадничо мав стати певним підсумком художньої діяльності Людини. Це 

спричинило значну кількість звертань та алюзій до спадщини історичних 

стилів, давніх культур, цивілізацій, їх різноманітних поєднань. Дефініція 

модернізму захоплює широкий діапазон явищ і тенденцій, на відміну від 

розповсюдженого терміну, що визначає стиль — «модерн», що до того ж мав 

велику кількість національних різновидів, зокрема розповсюдженої на 

галицьких теренах «сецесії». Проблема визначення модернізму не є суто 

історичною чи академічною, хоча й стосується багатьох минулих явищ 

мистецтва. Модернізм, маючи вияви у всіх галузях культури, зокрема у 

образотворчому мистецтві, став, окрім проявів усього нового, ще поступово 

ледь не синонімом заперечення самих засад образотворчого та зображальності 

на тлі акцентування на індивідуальних методах, цінностях та зацікавленях 

митця. Дослідники визначають його межі починаючи від реалізму Г. Курбе, 

через імпресіонізм, символізм, модерн тощо, до зародження постмодернізму у 

1960-х рр. [283, с. 59]. Доволі знаковим для розвитку майбутніх течій мистецтва 

було притаманне модернізмові одночасне співіснування різних напрямків і 

течій, його неоднорідність, а також створення різноматних творчих об’єднань 

митців зі своїми (іноді у значній мірі подібних) теоретичними міркуваннями, 

маніфестами, програмами. Також характерною рисою стає зміна вподобань, 

відповідно й художньої манери та методів багатьох митців впродовж їх творчої 

діяльності.  

Серед мистецьких течій початку ХХ ст. розповсюдженим залишався 

історизм (еклектичні неостилі академічного спрямування), який відходив у 

минуле, та сецесія (з її національними різновидами), з виробленою системою 

модерністичного символізму [8, с. 327]. Ірраціональність, заглиблення у 

підсвідомість, ускладнення внутрішньої структури на тлі зовнішнього 

спрощення творів сформували певну парадигму творчого процесу, в основу 

якої лягла доктрина суверенності мистецтва та «месіанства» художника.  
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Доволі важливим фактором було розуміння модерну загалом як стилю 

урбаністичного [25, с. 45; 205, с. 190]. Віденський архітектор та один з 

основних теоретиків сецесії Отто Вагнер визначав досконалість архітектурного 

проекту у залежності від того, чи зміг автор піднятися над одноманітністю до 

рівня монументальності. Загалом, саме монументальність була однією з 

характеристик та цінностей ліберальних австрійських містопроектувальників. З 

урахуванням того факту, що однією з основних засад сецесії був всеосяжний 

синтез-взаємодія мистецтв, основою якої була архітектура. Її монументальні 

засади проектувалися та рефлексувалися у живописні та скульптурні оздоби 

споруд, зокрема фігуративні [205, с. 89]. 

У міжвоєнний період у світському мистецтві, яке Ю. Бірюльов 

окреслює як «раціональну сецесію» [25, с. 91], відчутне тяжіння до 

максимальної функціональності та структурованості, що спричинило 

поширення стилів ар деко та функціналізму у містобудуванні. Водночас, 

дослідниця А. Банцекова трактує прояви геометризації та тяжіння до 

конструктивності, симетрії тощо як прояви ар деко [4, 12], яке розглядає, 

починаючи з 1907 р. [4, с. 7]. У даному дослідження ми схильні обирати 

сторону компромісу між двома українськими науковцями. Зважаючи на те, що 

А. Банцекова визначає прояви рис ар деко у період до Першої світової війни 

доволі розфокусованими та фрагментарними, можемо стверджувати певне 

поєднання і взаємовпливи тенденцій історизму кінця ХІХ ст. з сецесійною 

естетикою у перших роках ХХ ст., яка у міжвоєний період у монументальному 

мистецтві повномасштабно переходить у стилістику ар деко [11, с. 94]. Інший 

ареал художньої реальності представлений особистостями з виразно 

секулярною художньо-естетичною свідомістю  і відповідним типом духовності, 

яка ґрунтується на ідеї самодостатності людини. У цьому середовищі людська 

суб’єктивність у мистецькій інтерпретації досягає свого послідовного і повного 

виразу. Людина секулярна доби модернізму прагне як вищої цінності земного 

щастя, закликаючи йому на службу істину в іпостасі наукового прогресу. 
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Водночас ці, здавалось би протилежні, а то й антагоністичні типи художньої 

реальності демонструють здатність до взаємної дифузії. Секулярна художньо-

естетична свідомість виявляє прагнення до зближення з біблійними змістовими, 

аксіологічними і нормативними сенсами. У світогляді модернізму допускалося 

поєднання антропоцентризму з теоцентризмом. 

Основними засадами світогляду доби модернізму були: переконання в 

тому, що можливим та бажаним є раціональний устрій світу, що наука і розум 

по суті є всемогутніми, а хід історії неминуче веде до прогресу, гуманізму, 

рівності, до свободи і необмежених можливостей самореалізації Людини. 

Представники різних течій модернізму зробили чергову в історії світової 

культури спробу побудови універсальної картини світу за допомогою творення 

нової дійсності. Основною сферою їх зацікавлення стали процеси, що 

відбувалися з Людиною, впливи, які визначали її свідомість, взаємодія з 

навколишньою дійсністю. Відповідно, основним об’єктом дослідження в 

мистецтві стає Людина психологічна, її буття через призму характерних рис, 

талантів та недоліків, надій та поразок тощо. Очевидно, що пошуки були 

інспіровані концептуальними засадами у філософії Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, 

А. Берґсона, О. Шпенґлера, З. Фройда та ін., у роздумах-посланнях богословів 

початку ХХ ст., тогочасними літературними творами [158, с. 6]. 

Філософське підгрунтя художньої культури першої третини ХХ ст. 

формували «філософія життя» Ф. Ніцше, що постала під впливом «теорії Волі» 

А. Шопенгауера [25, 205]. Прямі ремінісценції цих філософських концепцій ми 

знаходимо у сюжетах та мотивах монументального мистецтва модерну-сецесії. 

Людина як істота, що є частиною природи, підпорядкована її становленню та 

розвитку. Отже, основа особистості дуалістична, природна та духовна. Разом із 

тим Ф. Ніцше класифікував Людину як індивідуума — окрему людську істоту. 

Сучасна йому Людина, на його думку, закріпачила себе чисельними 

уявленнями та упередженнями, що перетворилися у моральні настанови, і є 

нецікаві й рутинні, як, наприклад, наука та вихолощене мистецтво. Він вводить 
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поняття «стадної культури», культури масового вжитку, що повністю 

задовольняє невибагливого користувача, який покірно піддається її тотальному 

впливові. Вона призводить до втрати особистістю своєї неповторності, до її 

нівелювання та утвердження посередності. Утискання культурою «перетворило 

майже усіх людей на «abstraktis» і тіні; ніхто не насмілюється проявити свою 

особистість, але кожен носить маску або освіченої людини, або вченого, або 

поета, або політика» [114, с. 47]. Ф. Ніцше вводить поняття «надЛюдини», для 

якої характерне тяжіння до влади. Але володарювання могутньої та владної 

надЛюдини він не трактує як перевагу політичну або правову... Цей 

надіндивідуаліст проповідує володарювання лише як духовний вплив; як владу 

отриману над людьми силою непересічних духовних якостей. Ці роздуми 

спонукали митців до пошуку індивідуальних та неповторних характеристик, які 

б виокремлювали певну постать із загального натовпу [114, с. 17]. Загалом, 

праці А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, З. Фройда, А. Берґсона, В. Дільтея та ін. були 

визначальним фактором, що спричинив переосмислення попереднього 

суспільного світогляду та заклав теоретичні засади модернізму наприкінці ХІХ 

— початку ХХ ст. Явище взаємодії філософії та мистецтва у різних виявах 

притаманне усій історії культури, але теоретизування, поєднане з інтуїтивним 

осягненням таких сторін духовного життя, які були недосяжні для логіки та 

раціонального розуміння, найхарактерніше проявилися саме на початку ХХ ст. 

[158, с. 10]. 

Художні уподобання міжвоєнних десятиліть з властивою їм 

невизначеністю та дуалістичністю живилися вже повністю філософією 

екзистеціоналізму, її декаденською настроєвістю. Тогочасна Людини 

інтепретується у мистецтві через її психологічні стани суголосно теорій 

З. Фройда та К. Юнга. Усі столичні віденські, а пізніше варшавські художні 

процеси та тенденції, приходили на територію Східної Галичини, відповідно до 

її віддаленості та провінційності, зазвичай із деяким запізненням та істотно 

модифікувалися. І, якщо у мистецтві більш камерному, станковому, описані ідеї 
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знайшли своє повне та всебічне відображення, то монументальне мистецтво до 

початку Другої світової війни  не встигло осягнути й опрацювати їх достатньо 

глибоко. У деяких митців, в еволюції їх мистецького почерку простежується 

тяжіння до спрощення, узагальнення форм задля надання творам більшої 

виразності [135, с. 27―28]. Можемо стверджувати, що тогочасне 

монументальне мистецтво Східної Галичини шукало шляхів втілення 

новочасних тенденції. Але певна провінційність краю все ж змушувала митців 

балансувати на грані традиційного та модерністичного. 

Зростання національної самосвідомості проявилося у глибокому інтересі 

до своєї історії та культури, зокрема в українців у прагненні творити українське 

за характером та суттю мистецтво. Зокрема, виразником тогочасних 

найактуальніших ідей була молодь. На території сучасної Польщі діяло 

угрупування «Молода Польща», через яке пройшла значна кількість видатних 

польських митців [267, с. 15]. Ця спільнота дала поштовх до творення 

подібного угрупування українських митців, здебільшого поетів, під назвою 

«Молода Муза». Розмірковуючи про інспірації образотворення українських 

галицьких митців першої третини ХХ ст., варто окреслити вплив мистецького 

середовища, зокрема наголосити на стосунках літературного товариства 

«Молода Муза» та Б. Лепкого [45, с. 47]. Для багатьох молодих митців, які 

студіювали у Краківській академії мистецтв, він став порадником та стимулом 

у розвитку їх подальшої творчості. Його літературні твори, багато з яких 

пов’язані з малярством та постаттю маляра (яким він сам хотів стати), 

розкривають етнопсихологічні особливості митця українського типу. 

Невід’ємними рисами його є естетизм, ліризм та сентименталізм, які стали 

основою тогочасного образотворення, що зокрема полягало у «розбудженні 

історичної пам’яті позбавлених державності українців» [45, с. 51]. Молоді ж 

шукали ідеал краси та гармонії для своєї доби, чогось понадчасового, 

модерністичного. Молодість диктувала тяжіння до неоромантики, яка водночас 

була просякнута декаденськими настроями. «Каварняною добою» називає 
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П. Карманський той період початку ХХ ст. [140, с. 82―89]. Молоді творчі 

особистості потребували нових шляхів у літературі, бажали влитися своєю 

творчістю у загальноєвропейський контекст, водночас несучи неймовірної сили 

патріотичний заклик, позбавлений етнографічної архаїчності [45, с. 12]. Через 

метафізичний світ відчування вони намагалися висловити передчуття 

народження Людини нової генерації та нового світогляду. Зростання 

національної самосвідомості проявилося у глибокому інтересі до своєї історії та 

культури [158, с. 13].  

В ідейній площині українського модернізму можемо простежити, з 

одного боку, впливи «філософії життя», психоаналітичних досліджень, з іншого 

– філософських студій українського Просвітництва та Романтизму, 

світоглядних настанов народництва. Окрім цього, в просторі українського 

модерністичного світогляду яскраво виявилася домінуюча риса  національного 

характеру – екзистенційне життєствердження. Соціально-філософський аспект 

парадигми українського модернізму зумовлений трансформаційними 

процесами на межі ХIХ – ХХ ст., соціальними зламами, конфліктом 

традиційно-народницьких і новаторських ціннісних орієнтацій. 

У тематичний спектр українських модерністичних інтерпретацій увійшли  

проблеми свободи волі й відповідальності особистості, самотності, відчуження, 

протиставлення рафінованої творчої особистості та широкого загалу. 

Домінуючими рисами національного буття українця, як і західноєвропейського 

загалом, став індивідуалізм. Етичний аспект вітчизняної парадигми модернізму 

орієнтований рефлексіями «філософії життя», психоаналізу, в межах яких були 

концептуально обґрунтовані новаторські світоглядні моделі, як-от 

антропоцентризм та індивідуалізм.   

Філософія починає виходити за свої межі та все частіше поєднується з 

літературними творами. Тогочасний митець вряди-годи сам перетворюється на 

філософа, який через шлях «майже божевільних» експериментів намагався 

витворити таку нову художню мову, яка б була взмозі показати стан тогочасної 
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Людини, що жила у добі постійних суспільно-політичних змін та потрясінь 

[205, с. 96].  

Антропоцентризм доби модернізму має декілька інтерпретаційних 

варіантів. Незважаючи на тотальну секуляризацію європейського соціуму та 

його культури, класична теологічна, а саме християнська інтерпретація 

людського існування залишалася в силі. Інша модель – секулярне трактування 

антропоцентризму. Центральною є ідея самодостатності людини, людини 

секулярної. Така людина погоджується, наприклад, замінити віру в Бога вірою в 

науку і могутність наукового прогресу, а в наслідку наука стає богом 

раціоналізованої свідомості. Аналогічно нація та національна держава постають 

в образі бога секулярної політичної свідомості, а мистецтво постає богом 

секулярної естетичної свідомості. Секулярний і теологічний дискурси 

антропоцентризму при всіх їхніх відмінностях (екзистенційних, когнітивних, 

нормативних та ін.) творять, як не дивно, по суті один спільний світоглядно-

культурний простір і активно взаємодіють між собою. Цю тенденцію можна 

прослідкувати у художньому втіленні образу Людини у монументальному 

мистецтві Галичини першої третини ХХ ст.  

На зламі століть, у час становлення нового суспільного ладу, коли 

особливого значення набували ціннісні орієнтири Людини простежується 

тісний взаємозв’язок естетичних ідеалів з філософськими ідеями, які 

письменники розкривають крізь призму гуманізму та антропоцентризму. У 

доробку М. Драгоманова, І. Франка, Лесі. Українки, Т. Зінківського, 

М. Павлика чітко простежується уявлення про Людину як основну точку 

відліку історичних, світоглядних, науково-культурних процесів. Досліджуючи 

літературно-публіцистичний спадок І. Франка, С. Возняк зауважує важливо 

рису, притаманну, на думку І. Франка, тогочасній  Людині: національне 

(«народне») розглядалося в контексті загальнолюдського, 

загальноєвропейського та навпаки [226, с. 697]. У світогляді І. Франка 

відношення «людина ― нація» є ледь не парадигмальною основою. 
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Співвідношення сенсів цих понять впродовж життя письменника змінювалось, 

але розуміння Людини національно свідомої у загальнолюдському контексті 

завжди присутнє у творчості українського Моїсея. Письменник намагався 

витворити модель, відмінну від західноєвропейської, «цілого чоловіка», 

українського модерного героя. Цей герой «утримує себе від егоїстичного 

бунтарства проти суспільства та суспільних норм, переносячи енергію сильної 

особистості на користь громади» [158, с. 13].  

Поєднання загальнолюдського та національноособливого виявляло 

дуалістичність сприйняття Людини доби модернізму; воно притаманне, 

зокрема, й Галичині. Водночас, Леся Українка вбачає покликання мистецтва та 

його естетико-етичного ідеалу у служіння суспільно-національним, зокрема 

виховним, функціям [239]. У тих політичних обставинах, у яких український 

народ опинився в першій третині ХХ ст., зокрема на території Східної 

Галичини, мистецтво, насамперед монументальне, не могло творитися лише 

заради мистецтва. Воно мало спиратися на засади патріотизму та 

націотворення, мати сутнісно національне забарвлення. Концепції абстрактної 

«надЛюдини» літератор та публіцист Т. Зіньківський протиставляє тезу про 

Людину як національну екзистенцію. На його думку, «людина без 

національного почування не здатна до розумного духовного життя» [234].   

У контексті зростання рівня національної самосвідомості українців перед 

Першою світовою війною та в часі визвольних змагань, у перші роки ХХ ст. 

подальше обґрунтування та теоретико-політичне осмислення національної ідеї 

перетворилося на антропо- та націоцентризм. Концепція «української 

загубленої людини» М. Шлемкевича, національної еліти В. Липинського та 

Д. Донцова виявили антропоцентричність дослідженнь українських 

інтелектуалів, який вже базувався не на естетико-етичних принципах, а на чітко 

визначених засадах націоцентризму [234].    

У Галичині досліджуваного періоду сформувався дуже потужний ареал 

художньої реальності — мистецтво побудови та оздоблення храмів. Саме у 
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просторі храмів бачимо реалізацію настанови про те, що біблійні істини 

позачасові і повинні займати достойне місце у мистецтві. У цьому ареалі 

простежуємо антропологічні метаморфози, в ході яких природне 

трансформується у духовне, а найрізноманітніші вияви людської природи 

перетворюються у прагнення до абсолютних сенсів та цінностей буття.  Святе 

Письмо було і є однією з найважливіших культурно-історичних основ 

церковно-християнської культури і мистецтва. Його зміст проник у духовне та 

соціальне життя, у філософію та мистецтво, мораль і науку, у політичні та 

правові тексти. У художньому трактуванні біблійних персонажів, насамперед 

особи Христа, спостерігаємо поєднання сакрального і суто антропологічного 

начал. 

Будуючи та оздобдюючи храми, митці здебільшого залишалися на 

засадах традиції, водночас намагалися поєднувати релігійний канон з 

тогочасними художніми смаками. Свій вплив на храмове мистецтво мала також 

політика та ідеологія, тому у монументальних оздобах храмів з’являються 

сюжети з образами національних героїв, значно збільшується кількість 

зображень святих української Церкви. 

У міжвоєнний період посилилася національна конкуренція. Поляки 

здебільшого намагалися триматися в рамках загальноєвропейських 

філософських тенденцій та, відповідно, мистецьких напрямків. Для українців 

культурна сфера залишалася по суті єдиною можливістю засвідчити  

національну ідентичність у тогочасному суспільстві. Водночас, навіть 

мистецьке підкреслення національного для українських митців не завжди було 

безпечним. Прикладом цього може служити прикрий випадок, що стався під 

час виконання Ю. Буцманюком розписів церкви оо. Василіян у м. Жовква. 

Сюжети «Берестейська унія» та «Покрова» викликали непорозуміння з боку 

офіційної влади. Польські часописи звинувачували митця у тому, що він 

«канонізує бойвиків ОУН», «звеличує» українських націоналістів, зокрема 

Юрія Малиновського, який під час однієї з сутичок вбив поліціанта [33, с. 23]. 
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Цей наклеп настільки збентежив митця, що він виступив з відкритим листом в 

українській пресі, спростовуючи ці звинувачення та окреслюючи дійсну 

картину творення образу Євангеліста [31, с. 7]. Але все одно Ю. Буцманюка 

неодноразово викликали на допити щодо цієї справи [33, с. 23]. 

Функціонування та життєспроможність української культури першої 

третини ХХ ст. були пов’язані зі значними труднощами. Завдяки авторитету у 

галицькому суспільстві митрополита А. Шептицького українська греко-

католицька Церква залишалася непохитною фортецею українського духу. В 

українському середовищі кир Андрей безсумнівно був одним з апологетів 

творення суспільної думки про високе призначення Людини та сенс її 

існування. Самосвідомість галичан формувалася частково також на основі 

роздумів та проповідей митрополита Андрея Шептицького [200]. Особливо 

акцентований у міжвоєнний період, вплив Митрополита стає визначальним вже 

з 1900 р., коли він залишив Станіславівську кафедру і був обраний на 

Митрополичий Престол. Маючи глибокі знання в царині мистецтва, зокрема з 

історії мистецтва [40, 198], критично оцінюючи сучасні йому художні 

тенденції, у 1913 р. у промові на відкритті Національного музею Митрополит 

зазначив: «Поступ національної культури тільки тоді тривкий, коли він є 

висловом народної душі, розцвітом дрімучих у народі культурних сил. У праці 

над тим поступом рівна небезпека лежить і в недооцінюванню, і в 

перецінюванню народних прикмет» [199, с. 2]. Аргументовано доводячи силу 

та потужність візантійської цивілізації, Митрополит окреслив її єднання з 

західною через греко-католицьку унію, вбачаючи у ній рушійну силу розвитку 

тогочасної української культури. Андрей Шептицький наголошував на 

важливості для народу та народотворчого процесу унійних постатей, зокрема 

священомученика Йосафата. Він запитував: «Чи у злуці двох культур, опертій 

на єдності віри, не знайдемо розв’язання проблєми, яка стоїть перед нами, 

проблєми будучої нашої національної культури? ...Будучність наша не є в 

перетворенню тих культурних форм нашого народу на форми 
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інтернаціональної культури, а в піднесенню, оживотворенню того, що є, у 

дальшій будові на тих основах, що були колись положені й тривко, й умно» 

[199, с. 1]. Митрополит Андрей, роздумуючи над питання «Що таке культура?», 

зазначав, що «основою всякої культури мусять бути ось такі принципи: 

шанувати людське життя, людську свободу, людську працю; науку, мистецтво 

й багато подібного» [198, с. 59]. Виокремлюючи індивідуально-національну 

складову Митрополит Андрей водночас доводить, що особливості культури і є 

цінними у «всесвітньому» контексті [198, с. 62]. У міжвоєнний період на 

розвиток української гуманістичної думки вагомим стає вплив ректора 

Святодухівської семінарії у м. Львові Йосипа Сліпого [153, с. 17] та настоятеля 

Студитського монастиря в Уневі Климентія Шептицького, під наглядом якого 

відбувалося навчання в іконописній школі оо. Студитів [43, с. 252]. 

Над різними аспектами людської екзистенції, на основі розповсюдженої 

тогочас у релігійних колах концепції неотомізму, Й. Сліпий розмірковує з 

огляду на релігійні доктрини у своїй невеличкій книжечці «Шляхом обнови» 

[159]. Процеси, що відбувалися в українському галицькому соціумі означеного 

періоду сприймалися у зв’язку з піднесенням національного духу та свідомості 

не інакше як відродження та віднова. Оновлення в Людині має відбутися через 

самопізнання та самовдосконалення. Важливою є також сила духу, але сучасна 

Людина боїться самотності і це не дає їй відкрити ті можливості, які захованні в 

усамітненні. Найперше, це надзвичайна творча сила, потенціал та самопошана. 

Підбиваючи підсумок, богослов зазначає, що «Людина є суспільним єством і не 

повинна тікати перед товариством, але з другої сторони вона має обов’язок 

берегти і плекати свою індивідуальність. Тому обі сторони, уєдинення та 

співжиття мають іти рівнобіжно в згоді і не переважувати себе, аби вона не 

стала або здичавілою, або поверхневою. Лише так понята самота є дверима 

небес — solitudo ianua coeli» [159, с. 40]. Наведену вище цитату, можемо 

назвати квінтесенцією богословської концепції Людини першої третини ХХ ст.  
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Щодо образів релігійного монументального мистецтва правомірним 

вважаємо навести слова митця М. Осінчука, який очолював іконописну школу 

при монастирі Студитів на початку її існування [43, с. 251]. У своїй навчальній 

програмі він подає деякі важливі настанови, необхідні для створення ікони. 

Митець зазначає, що кожен, хто береться за написання образу, має перед тим 

дослідити не поверхневі, а підставові, конструкційні властивості давнього 

іконопису, його лінійні та площинні закономірності, визначити ритміку та 

стилістику образів попередніх епох. Взявши необхідне, основоположне, може 

тоді вдаватися до осучаснення, надання індивідуальних стилістичних 

характеристик [120, с. 145]. Висловлюючись про тогочасне церковне малярство 

та його образність М. Осінчук відзначав, що тогочасна «церковна поліхромія 

була дуже вбога» [120, с. 143]. Він наголошував на тому, що «характер цієї 

поліхромії був реалістичний і не на високому рівні» [120, с. 143]. Більшість 

стінописів була пересічною компіляцією з трафаретними орнаментами та 

«дешевенькими, ярмарковими» образами. Відповідно потребували серйозної 

уваги та змін: повернення до засад візантійсько-руської іконографії з 

осучаснення аби запобігти архаїзації церковного мистецтва [110, с. 12]. Також 

польські дослідники говорили про низький рівень оздоблювальних робіт у 

костелах, засилля олієдруків та відсутність духовного наповнення образів [284, 

с. 12]. Але на загальному тлі, починаючи з кінця ХІХ ст., почали виділятися 

індивідуальні манери деяких митців, які створили найкращі зразки тогочасного 

монументального мистецтва, стали впізнавані та наслідувані. Новизна та 

водночас традиційність їх доробку і значна підтримка Церкви, у образі 

замовника, стали гідним шляхом до якісних змін, який був перерваний у часі 

Другої світової війни. 

Висновки до розділу 2 

У колективному світогляді соціуму Східної Галичини першої третини 

ХХ ст. у складному переплетенні активно себе виявляли антропоцентризм, 

етноцентризм та державоцентризм. Антропоцентризм ґрунтувався на 
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концентрації уваги на Людині не лише винятковій, талановитій, героїчній, а і на 

Людині «буденній», «звичайній». Бо кожна Людина — це цілий світ багатих 

психологічних переживань, емоцій, вчинків. До таких висновків приходимо  

аналізуючи  роздуми про взаємодію філософії та мистецтва у працях 

А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, З. Фройда, А. Берґсона, В. Дільтея та ін. Хоча це 

явище у різних виявах притаманне усій історії культури, але теоретизування, 

поєднане з інтуїтивним осягненням таких сторін духовного життя, які були 

недосяжні для логіки та раціонального розуміння, найхарактерніше проявилися 

саме у першій третині ХХ ст. 

Етноцентризм як потужна домінанта світогляду розвинулась у лоні 

культурно-національного відродження. А державноцентрична тенденція 

актуалізувалася у прагнення народів до державної самостійності. Засади 

співвідношення «Людина ― нація», зокрема творення національносвідомої 

Людини, необхідність формування якої аналізують у своїй творчості І. Франко 

та Л. Українка. Після Першої світової війни та поразки українців у визвольних 

змаганнях у концепціях націотворення В. Липинського та Д. Донцова ця 

тенденція мала більш радикальне, державоцентричне забарвлення.  

Зацікавлення Людиною, її образно-естетичним відображенням 

простежуємо впродовж усієї історії мистецва, але кожна історична доба 

сформувала свої ідеали і характерні лише для неї герої-образи. Залежно від 

світоглядно-філософських доктрин та політики правлячих еліт певного 

історичного періоду змінюється вектор пошуків образотворчих та 

формотворчих особливостей людських характерів у мистецві. У добу 

модернізму однією з основних характеристик стає атропоцентризм та пошуки 

художнього розкриття можливостей самої Людини, з’ясування її природи, 

характеру й мотивацій. «Людиноспрямованість» породила орієнтованість 

мистецтва на модерністський індивідуалізм. Космополітизм та наднаціональна 

політика, що були характерні для Відня (на який за звичкою оглядалися ледь не 

до початку Другої світової війни), у провінціях з яскраво вираженим 
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«національним питанням» трансформуються у протилежне столичному 

бажання етнічних культурно-політичних груп національно самовизначитися. 

Митці у регіонах намагалися надати зображуваним постатям та сюжетам рис 

притаманних саме їх етнічній групі, того колориту, що був би добре 

впізнаваний у просторі національної культури, що підтверджує їх подальший 

аналіз. З значною перевагою в українському контексті монументальне храмове 

мистецтво втілювало у художній формі націотворчі та державницькі ідеї. Такі 

тенденції не лише не заперечувались, але й підтримувалися духовними 

лідерами Церкви. Сакральне середовище храму стало місцем, де Божествена 

святість простору могла бути поєднана з націотворчими світськими 

тенденціями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3  
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«БОЖЕСТВЕННЕ» ТА «ЛЮДСЬКЕ» У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ 

ХРАМОВОМУ МИСТЕЦТВІ: ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ТРАКТУВАННЯ 

3.1 Біблійні образи 

Монументальне храмове мистецтво першої третини ХХ ст. багате на 

антропоморфні образи, до яких митці вдавалися, оздоблюючи різноконфесійні 

храми та монастирі Східної Галичини. До наших днів здебільшого збереглися 

фігуративні стінописи та вітражі внутрішніх просторів церков та костелів. 

Монастирські приміщення деколи теж декорувалися, але у другій половині 

ХХ ст. вони використовувались не за призначенням та зазнали чисельних 

руйнівних «косметичних» ремонтів [43, с. 263]. 

Загалом сам храм, відповідно до вчення Максима Сповідника [167], мав 

бути відображенням духовності Людини. Отже, феномен «Богочоловіка» 

сприяв цьому. Зображення Ісуса Христа, Богородиці, апостолів, святих, 

мучеників та сцен з Євангелія мали б підсвідомо утотожнюватись з певними 

рисами людського характеру, природи Людини, з її характерними образами. 

Завданням митця було обрати тих персонажів та ті сюжети, які відповідали 

художнім канонам храмового мистецтва та були співзвучні часові, виражали та 

відображали його найповніше. Водночас вони мали нести певне послання та 

настанови до тогочасних віруючих й майбутніх поколінь. Ці візуальні 

повідомлення мали бути і сакрального, і виховного, і просвітницького 

характеру.  

Іпостасі Бога. Особливе місце в храмової іконографії споконвіку займали 

образи Бога Отця (Саваота), Бога Сина (Ісуса Христа) та Святого Духа, згідно їх 

позиції на вершині пантеону християнських Логосів. Їх зображення у 

монументальному живописі зустрічаються на стінах і склепіннях храмів майже 

усіх християнських конфесій. Найчастіше ці образи є однією з складових 

частин важливих літургійних сцен, канонічних, здавна вироблених, 

іконографічних схем. 
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Образ Ісуса Христа є найпоширенішим у релігійному мистецтві. Для 

східнохристиянської художньої моделі образ Бога Творця є доволі рідкісним і 

найчастіше інтегрований до одного з семи візантійських канонічних типів 

зображення Ісуса Христа. Кожен з них покликаний утверджувати найважливіші 

догматичні постулати христології [171, с. 26]. До ХV ст. Бога Отця зображали в 

образі самого Христа. Найпоширенішим є образ сивобородого могутнього 

старця. Зображальна схема такого роду носить назву «Спас Вітхий Днями» 

[171, с. 26]. Подібний образ може бути названий архетипним, тому що його 

іконографія склалася ще наприкінці ХV — початку ХVI століття. Митці доби 

Відродження ототожнювали Яхве з Богом Отцем (наприклад, образ Бога у 

системі розписів Мікеланджело Буанаротті для Сікстинської капели у Римі) 

[195, с. 109]. У першій третині ХХ ст. образ Бога Отця в інтерпретації деяких 

галицьких митців створює асоціації з образом митрополита греко-католицької 

церкви Андрея Шептицького. Прийнявши титул Митрополита Галицького у 

1900 р., він став для українців не лише втілення духовності та віри, а й мудрим 

провідником і порадником народу. Візуальна схожість образу Бога Отця з 

Митрополитом виразно простежується у монументальних творах М. Сосенка та  

Ю. Буцманюка. Намагаючись відродити у тогочасному контексті іконографію 

Київської Русі, створену на основі візантійських прикладів, М. Сосенко 

вдається до новаторського зображення «Новозавітна Трійця» у головній апсиді 

храму Архистратига Михаїла в с. Підберізці (рис. 3.1.1). Найбільшою і ніби 

єднаючою у цій композиції є постать Бога Отця. Він возсідає на троні, що 

спирається на крила серафимів. На колінах він тримає маленького Христа. 

Композиційно виважена загальна динаміка сцени дещо дисонує з 

непропорційно великою головою, зокрема щодо рук, складених у 

благословляючому жесті. Центр сцени акцентовано зображенням Святого Духа 

у традиційному образі білосніжного голуба. При порівнянні образу Бога Отця з 

світлинами митрополита Андрея (рис. 3.1.2) можемо зробити висновок, що 
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божествений лик не є прямим портретуванням, а має характер художньої 

алюзії.  

У храмі Христа-Чоловіколюбця монастиря ЧСВВ у м. Жовква у 

центральному куполі Ю. Буцманюк створює композицію, у якій зображено Бога 

Савоафа у момент творення Всесвіту (рис. 3.1.3―3.1.4). Динамічна, стрімка 

постать Творця, його суворий, пронизливий та всевидячий погляд покликані 

нагадати вірянину про зміни, які чекають на нього за умов праведного життя.  

Образ Бога Отця присутній також у двох сценах старозавітнього циклу, 

які Ю. Буцманюк розміщує у барабані центрального купола. У сцені «Завіт Бога 

з Авраамом» (рис. 3.1.5) художник зобразив, як уночі, на тлі синього зоряного 

неба, потайки вибираючись з табору, Авраам вирушає вказаним Господом 

шляхом. Постать Бога Вітхого Днями, оповита складками плаща та 

відблисками Божественого сяйва. Разом із пурпуровим плащем Авраама вони 

творять умовну вісімку, символ безкінечності. Сцена ілюструє Біблійну тезу 

про одне з перших знамень майбутнього приходу Месії.  

Наступна сцена відповідає хронології Біблійних подій і повідає вірянам 

про те, як «Бог дає закон Мойсеєві» (рис. 3.1.6). Постать Моїсея подана зі 

спини, з похиленою додолу головою. Він не в змозі здійняти очі до Господа, 

лише руки його приймають скрижалі Божого Закону. Бога Творця 

Ю. Буцманюк зображає традиційно. Він постає у образі сивобородого старця у 

золотаво-жовтому хітоні й у мандолі Божественого сяйва, а довкола нього у 

блакитному небі б’ють блискавки. Оточення цього образу християнського Бога 

нагадує нам про язичницькі світоглядні джерела європейської цивілізації, 

спонукає до проведення паралелей з грецьким Зевсом-Громовержцем та 

східнослов’янським Перуном. Голова Савоафа подана на тлі золотавого 

трикутника, символа триєдиності Бога. У правому нижньому куті митець 

зображає табір юдеїв, які хоч і чекають на повернення Мойсея, але водночас 

продовжують займатися своїми повсякденими справами й ще сильно 

сумніваються у Мойсєєвих словах. 
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Процес сотворення Світу, з поетапним розвитком сюжету, зображено на 

розділеному нервюрами на ромбоподібні площини півкруглому склепінні нави 

Святоуспенської церкви Унівської лаври. Її в 1935 — 1938 рр. розписували учні 

Студитської іконописної школи, зокрема студент Академії І. Курах, учитель 

М. Дюк, брат Микола, брат Х. Куць, схимонах Ю. Мокрицький, схимонах 

Ф. Коць, єромонах Роман [43, с. 252]. Зображення оповідають, що на шостий 

день, створивши Людину, Бог на сьомий приймає у небо пророка Іллю у 

золотій колісниці. У святилищі, у найвищій трикутній площині, окресленій з 

двох сторін нервюрами готичного склепіння храму, молоді митці розміщують 

Старозавітню Трійцю (рис. 3.1.7). Праворуч зображений Господь Савоаф 

(рис. 3.1.8), ліворуч — Ісус Христос, поруч з ними два серафими. Їх присутність 

підкреслює рівність та єдність Бога Отця й Бога Сина. Їх постаті, як і інші у 

композиції храму добре прочитуються на охристому тлі стінопису. Раніше 

дещо подібну іконографічну схему, але з присутністю Святого Духа та більш 

натуралістично, застосовують члени ТРРШ для оздоблення конхи апсиди. Таку 

композицію зустрічаємо й у їх наймасштабнішому проекті — оздобленні на 

початку ХХ ст. церкви Преображення Господнього у м. Львові (рис. 3.1.9).   

До образу Бога Вітхого Днями у складі Святої Трійці звертаються також 

Ю. Крупський та Ю. Мегоффер, створюючи для римо- та вірмено-католицьких 

храмів художньо непересічні образи. Доволі скромна за розмірами та 

проробкою деталей композиція Ю. Крупського для храму у с. Кохавино, який 

раніше належав оо. Редемптористам (рис. 3.1.10). Ю. Мегоффер, спираючись на 

засади символізму та сецесії, надає дещо нетрадиційного для Галичини 

забарвлення своїй мозаїці для Вірменського кафедрального собору м. Львова. У 

одному з куполів він розміщує Святу Трійцю (рис. 3.1.11), яка, за твердженням 

дослідників храму, є ремінісценцією Пієти Бога Отця, популярної у мистецтві 

Північної Європи кінця ХІV — початку ХV ст. (рис. 3.1.12) [285, с. 108―112]. 

Також цей рідкісний образ зустрічається у нідерландському живописі ХV ст. 

Бог у цій сцені виступає саме у образі скорботного Батька, який не мав іншого 
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виходу, як послати Сина на муки. Його міцно стулені губи та прикриті від болю 

очі, резонують з могутньою півпостаттю, яка займає більшу частину 

підкупольного простору і створює багряну драматичну домінанту для інших 

персонажів композиції. 

У монументальній скульптурі Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

образ Бога Отця зустрічаємо лише у доробку Я. Райхер-Тот. Композиція («Трон 

Божої благодаті») була створена для Тернопільського костелу Матері Божої 

Неустанної Помочі (рис. 3.1.13) і складалася з могутньої фігури Бога Отця та 

невеличкого Розп’яття, яке підтримують ангели (рис. 3.1.14). Інженер 

В. Дайчак, якому єпископ Б. Твардовський доручив технічне опрацювання 

проекту вівтаря, описує цей образ як Святу Трійцю, тому що скульптурна 

композиція у апсиді храму була доповнена вітражем з зображенням голуба 

[259, с. 78].  

Бог Син виступає відображенням земного буття Бога. Він і Учитель, і 

суворий Суддя, але водночас отримує і додаткові конотації, зокрема 

підкреслено тему страждань та спокутування людських гріхів. До традиційних, 

вироблених у постіконоборчий період, належать образи «Христос 

Пантократор», «Христос Учитель», «Христос Цар і Суддя», «Христос 

Спаситель». У храмових стінописах на початку ХХ ст. додаються дещо по-

новому трактовані сцени «Преображення Господнє», «Таїнство Євхаристії», 

«Різдво Христове», «Тайна Вечеря» (перекликається з Євхаристійною 

тематикою), «Молитви про чашу» (або «Молитви в Гевсиманському саду»), 

«Розп’яття» тощо — тобто сцени Христологічного циклу та Христових притч 

(«Притча про Таланти» пензля П. Холодного-старшого для Духовної греко-

католицької семінарії м. Львова, сцени Христових зцілень роботи 

В. Крицінського та С. Дембіцького для каплиці Мілевських у римо-

католицькому кафедральному соборі Львова). Загалом сцени з зображенням 

Ісуса Христа можемо розділити на дві групи. Зображення першої групи 

представляють Ісуса Христа як Царя Небесного або Суддю Світу у 
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різноманітних іконографічних інваріаціях. До другої увійдуть сцени та сюжети, 

які відображають земне життя Спасителя [171, с. 25] .   

Традиційним ще з часів Київської Русі залишається погрудне зображення 

Христа Пантократора. Іноді стінописи підкупольного простору доповнялися 

медальйонами з символами Євангелістів. Образ Вседержителя є перехідним у 

зображеннях Бога Отця та Бога Сина. Він має дуалістичну Божествену природу 

Царя та Судді. Важливість цього образу полягає у безпосередньому його 

зв’язку з есхатологічною тематикою. Хоча композиційна схема залишається 

незмінною зважаючи на канонічність даного образу, саме зображення Христа 

дещо наближається до національного типажу. Але, варто зазначити, що 

вишукані, дещо витягнуті пропорції обличчя, зокрема носа, й великі проникливі 

очі зберігаються. Також митці додають ликам Бога Сина ситуаційної 

настроєвості (відповідно до емоційного насичення образу змінюються 

пропорції зображення та вираз очей). Загалом у образі Спасителя митці 

вдавалися до осучаснень, але з великою обережністю, аби залишатися у рамках 

відродженої канонічної традиційності. Для надання характерного 

національного забарвлення митці використовували ритміку та загальні схеми 

української орнаментики, подекуди традиційної колористики, вводячи їх у 

оздоби вбрання та у тло храмових поліхромій. Іконографічні схеми «Христос 

Пантократор» та «Христос Учитель» майже повсюдно зустрічаються у доробку 

творчої спілки М. Осінчука та П. Ковжуна. Наприклад, у м. Сокаль, де до 

оздобленням храму крім спілки двох митців долучився Ю. Магалевський, 

бачимо декілька різних зображень Ісуса Христа. У центральному куполі його 

відтворено у образі Пантократора (рис. 1.1). Водночас образ, виконаний для 

стелі притвору, за структурою є подібним до попереднього, але більш 

натуралістично промальновані складки хітона та плаща, високе чоло та 

витягнуте обличчя, об’єм якого опрацьовано за допомогою декоративної 

тональної градації, та наближена до природньої форма губ, уподібнюють образ 

до іконографічної схеми «Христос з Відкритим Серцем», або «Христос-
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Чоловіколюбець». Цей образ набуває розповсюдження у греко-католицькій 

церкві наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Таким чином відбувся взаємовплив 

між східною та західною Церквами [33, с. 25]. Майже графічно передає образ 

Христа з Відкритим серцем скульптор П. Війтович у великому рельєфі, 

виконаному для колишнього домініканського собору у Львові (рис. 3.1.15). Ця 

композиція вирізблена митцем таким чином, що увагу зосереджено на об’ємно 

модельованому обличчі Спасителя. Він зверху дивиться на ангелів-путті, у 

нижній частині композиції. Необарокова стилістика ангелів дещо дисонує з 

майже іконописно потрактованими складками Христового хітона. Доповнює 

змістом цю композицію ще кілька рельєфів, зокрема митець зображає 

св. Марію Магдалину. Згодом цю скульптуру перенесено до краківського 

домініканського монастиря [22, с. 421]. Скульптуру «Ісус Христос з Відкритим 

серцем» вирізьбив також М. Спіндлер (рис. 3.1.16) для костелу у Рясній 

Польській, містечку під Львовом. Спрощені форми пластичного рішення 

обличчя, ненав’язлива ритміка складок, доволі статична поза, надають 

скульптурі виваженої аскетичності та добре поєднують її з архітектурою. У 

нішах каплиць бічної аркади скульптор встановив менші за розміром фігури 

Богородиці та Стражденного Христа. Сцени христологічного циклу та 

скульптуру «Христос — добрий пастир» вводить у контекст монументальної 

скульптурної пластики Східної Галичини в 30-х рр. ХХ ст. Я. Городиська 

(рис. 3.1.17). Бічні вівтарі Вірменського собору в Львові вона оздобила творами 

у яскраво вираженій манері ар деко (вісім стилізованих рельєфів, присвячених 

життю Христа та шість сцен богородичного циклу (рис. 3.1.18) ) [24, с. 440; 

272]. Ще одну іконографічну схему використано Г. Кузневичем для тимпану 

греко-католицької церкви у Сокалі. Фігура Ісуса Христа, який благословляє, 

увінчує атик та добре узгоджена з архітектурою В. Нагірного [103, с. 75] 

(рис. 3.1.19). 

Зображення Бога Сина після завершення життєвого шляху, його 

існування у вищих небесних сфер здебільшого має характер погруддя, або ж це 
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зображення є у складі Святої Трійці. Рідше образ Ісуса Христа виокремлювався 

як центральна фігура композиції «Страшний Суд», яка у першій третині ХХ ст. 

на території Східної Галичини майже не використовується. Єдина відома нам 

композиція зберіглась у оздобленні хорів церкви свв. апп. Петра і Павла у 

Львові (Личаківське передмістя) (рис. 3.1.20), ймовірно роботи П. Холодного-

старшого. 

Земне життя Спасителя у поліхроміях зазвичай має більш розповідний 

характер. Багатофігурні сюжетні сцени фіксують визначальні моменти 

Біблійних сюжетів. Розповсюдженими є інтепретації сцен «Різдво Христове» та 

«Розп’яття Ісуса Христа» — момент приходу в земний світ та той, коли він бере 

на себе гріхи цілого людства і покидає цей світ заради його кращого 

майбутнього. Зазначені сюжети повномасштабно розроблені у системі 

стінописів унівської монастирської Святоуспенської церкви, жовківського 

храму Христа-Чоловіколюбця ЧСВВ та Успенського вірменського собору у 

м. Львові, останні створені у пізньомодерній стилістиці, характерній для 

творчості Я.-Г. Розена.  

Звертаючись до класичної іконографії Різдва, Ю. Буцманюк зображає на 

правій стіні притвору велику композицію з постатями св. Йосифа, Діви Марії та 

маленького Спасителя у яслах в печері-стайні, на тлі нічного неба, всіяного 

яскравими зорями та зображеннями небесних посланців (рис. 3.1.21). Художник 

додає групу «пастухів» у народних строях (рис. 3.1.21). Компонування на 

площині стіни було додатково усладнене тим, що майже всю праву сторону 

займає вузьке видовжене вікно. При створенні іконографічної схеми для одного 

з найважливіших сюжетів Євангелія митець виділяє саме благословену пару 

Йосифа й Марії та дитятка Ісуса променем яскавого Божественого світла 

Вифлеємської зірки, що саме у цей момент сповіщає про прихід Месії, але 

одночасно є немов стіною, що захищає Святе Сімейство. Промінь візуально 

окреслює Святе Сімейство, зокрема Христа, його правий бік задає цій групі 

осіб напрямок діагонального руху. Погляд глядача зупиняється на визначальній 
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точці композиції — на зображенні немовляти в колисці, торець якої виділено 

тим самим контрасним ніжно-бузковим кольором. Усі погляди персонажів, 

крім статичних схематичних очей серафимів, спрямовані на дитятко Ісуса, а він 

дивиться не на матір, а на людей — вже готовий спокутувати гріхи людства, 

зокрема первородний, про який нагадують яблука у кошику з дарами у руках 

однієї з жінок.  

За подібною схемою, але дещо лаконічніше, з ухилом до більшої 

реалістичності зображень, трактує сцену «Різдво» Д. Горняткевич у стінописах 

угнівського храму Різдва Богородиці (рис. 3.1.22). У деяких аспектах розробка 

цієї сцени є наближена до творчих методів А. Манастирського, які були 

реалістичні за характером. Реалізм А. Манастирського був доволі своєрідним та 

полягав у бажанні надати максимальної правдивості зображуваним сценам, 

передати особистісний емоційно-психологічний стан та відчуття, які виникали 

у процесі творчого переосмислення постаті або сюжету [236] Відповідно до 

загальновживаної концепції іконопису зображення знаходяться поза часом і 

простором, що зумовлено метафізичною основою релігійного мистецтва [244]. 

Докладно прописані дощечки, з яких збудовано стайню, дріботіння складок 

вбрання дозволяють зосередити погляд глядача на ликах-обличчях персонажів. 

Вони опрацьовані доволі узагальнено, дещо видовжені. Митець підкреслює 

лише деякі деталі, зокрема форму носа кожного з персонажів та великі, 

насичені емоціями очі, характерні загалом для усіх творів Д. Горняткевича. 

Варто звернути увагу, що образи Христа та Богородиці інспіровані 

традиційними іконописними їх зображеннями, які у візантійській іконографії 

зображалися з вельми видовженими прямими носами та великими очима.  

Переосмислюючи давні ікони з житієм чи діяннями східної іконописної 

традиції, Ю. Буцманюк створює композиції, де велику центральну сцену, що є 

основоположним фрагментом зображеного сюжету, оточують менші елементи, 

тематично пов’язані з центральним. Ю. Буцманюк добирає фрагменти 

життєпису Христа на власний розсуд, як це традиційно робилося при створенні 
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житійних ікон. Зокрема сцену «Різдво Христове» жовківського храму 

доповнюють композиції на теми христологічного циклу (рис. 3.2.4). Менші 

сцени трактовано доволі узагальнено, вони є лише натяками на відомі вірянам 

події, зокрема відтворено Євангельські сцени дитинства Спасителя 

(рис. 3.1.23).  

Сцена «Розп’яття» (рис. 3.1.24) в Ю. Буцманюка композиційно розділена 

на кілька сегментів. Велика площина темного, майже чорного неба, яку 

прорізає хрест із розп’ятим Христом у терновому вінці. Занурена у глибину, 

затемнена, верхя частина фігури Спасителя контратує з виведеною на світло 

нижньою. Найтемнішою частиною є обличчя, що зовсім сховане у тінь. 

Спаситель ще на землі, але вже поступово повертається на небо до Творця. Сам 

хрест та атлетична фігура Христа, з підкресленням анатомічних подробиць, 

нагадують вівтарні дерев’яні розп’яття римо-католицьких храмів Галичини XVI 

— XVIII ст., творці яких були під впливом західної художньої традиції [80, 

с. 129].  

Якщо дивитися на композицію «Розп’яття» жовківського храму загалом, 

як на суцільну картину, то бачимо, що донизу вона висвітлюється, надаючи 

додаткового контрасту і драматизму центру сцени з образом Спасителя. Тон 

поступово згущується та насичується при наближенні до хреста. Умовний 

прямокутник світла в нижній центральній частині за розміром та місцем 

розташування співпадає з головним композиційним елементом сцени Різдва, 

що вдало згармонізовує простір нави. Варто звернути увагу на те, що оточуючі 

композицію сцени страсного циклу у цьому випадку набагато насиченіші 

деталями та персонажами ніж «клейма» стінопису «Різдво» (рис. 3.1.25). 

Сцена з циклу «Страсті Христові» на початку 1920-х років була виконана 

як учнівська робота під керівництвом проф. К. Сіхульського та проф. О. Крупки 

в одному з колишніх приміщень Художньо-промислової школи (зараз ця 

частина приміщень належить Львівському коледжу транспортної 

інфраструктури) (рис. 3.1.26) [203, с. 334―338]. Сповнений драматизму, доволі 
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симетричний за своєю композицією стінопис «Розпинання Христа» трактовано 

у стилістиці ар деко. У сцені акцентовано діагональні вісі за допомогою 

хрестів, на умовно зображеній Голгофі, та пасма світла, яке спрямоване до 

фігури Ісуса Христа, побіжно виділяючи фрагменти вбрання жінок та одного з 

легіонерів. Яскраві контрастні барви вбрання людей разом з оточенням активно 

виводять на передній план образ Спасителя, написаний доволі світлими 

коричнево-охристими відтінками з легким додавання зеленого та умбри. 

Горизонтальність розташування, що підкреслювало кінець Христової місії у 

світі земному, підсилена за допомогою хреста. Формотворчими для фігури 

Божого Сина є гранично геометризовані об’єми (з певним дотриманням 

світлотіньових переходів), дещо надмірно витягнуті. Профільне зображення 

обличчя Христа виражає безмежний спокій та сум.  

До окремих сюжетів «Страсного циклу», зокрема сцени «Розп’яття Ісуса 

Христа» у 1935 р. звертається івано-франківський митець М. Зорій у розписах 

каплиці оо. Редемптористів (Івано-Франківськ). Дослідники вважають цю 

фрескову композицію найдовершенішою з виконаних митцем у співавторстві з 

М. Бихом. Як зазначає І. Чмелик, ці розписи були виконані в дусі 

модерністичних пошуків, які найбільш виразно виявилися на даних теренах 

наприкінці першої третини ХХ ст. та визначалися значною мірою психологізму 

[246].  

Композиція «Розп’яття» (рис. 3.1.27) Я.-Г. Розена 1928 р. для 

вірменського успенського храму насичена великою кількістю персонажів, що 

загалом характерно для стінописів, виконаних митцем для цього храму. Так 

само як і Ю. Буцманюк у тому ж сюжеті Євангелія у жовківському храмі 

оо. Василіян, Я.-Г. Розен використовує трикутник та прямокутник, як основні 

групотворчі фігури, даючи два плани під хрестом. Застосовуючи цей 

композиційний прийом митець досягає гармонійності у співставлені таких 

образотворчих засад як статика та динаміка. Зображаючи нерухомо 

свв. апп. Петра та Луку, св. Бенедикта, св. Григорія Просвітителя, св. Казимира 
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Ягелончика-королевича, настоятеля Івана Марія Віанней з Арс та св. Тому 

Аквінського на першому плані, св. Івана Капістрана, Яна Непомуцена, 

Маврикія, бл. Андрія Боболу та св. Стефана з послідовниками на другому, 

протиставляє їх динамічним постатям схвильованих Богородицю та св. Івана, 

які з жалем та подивом дивляться на натовп, який закидає каменями св. 

Стефана. Врівноважують цей діагональний рух образи уклінної св. Терези з 

Лізьє та  римського сотника у багряному плащі на авансцені зображення. 

Майже усіх представників першої групи, крім св. ап. Петра та св. Бенедикта 

(йому надано портретної подібності з А. Шептицьким), зображено у фас або 

чітким профільним розворотом [285, с. 516]. Колористично-тональний розподіл 

простору картини близький до жовківського, але в Я.-Г. Розена образ Христа — 

це образ Небесного Царя, який перемагає смерть та торжествує над нею, 

сміливо дивиться вперед. Він піднесений, оточений пурпуровим тлом, є 

незаперечним центром композиції та закцентований яскраво білою площиною 

тканини довкола стегон. Святі та мученики схиляються та ніяковіють перед 

його величчю та духовною силою, лише погляди Богородиці та св. Івана 

сповнені страждання та покори Богові. Як Царя Небесного Розен зображає 

Спасителя й пізніше. У 1936 р. він працює над створенням живописних оздоб 

для костелу св. Мартина у Кросьценку Вижньому (рис. 3.1.28). Цю композицію 

митець доповнює лише вбраними у багато драпіровані барокові шати образами 

Матері Божої та св. Івана. Відсутність драматизму (тло композиції виконане у 

світлих охристих тонах та доповнено вишуканою орнаментикою) надає образу 

Ісуса Христа ще більш урочистого звучання, наштовхує на думку про покаяння 

та спокуту. У стінописах Ю. Буцманюка образ Спасителя сповнений страждань 

та переживань за долю людства. Його зажурене обличчя вкрите тінню, важкі 

повіки спустилися на очі, він сам змушений схилитися перед Божою волею. 

Динаміка через неспокій, переляк та збентеженість інших персонажів надає 

сцені надзвичайного драматизму, кульмінаційним виявом якого є фігура Марії 

Магдалини по центру. Розпач та сум зображає митець у очах оточуючих, на 
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відміну від надії і сподівань у картинах Різдва Христового на протилежній 

стіні. Той самий розпач прочитується у образах сцени Оплакування Христа, 

написаної Д. Горняткевичем для єдиної сюжетної композиції головної нави 

угнівської церкви Різдва Богородиці (рис. 3.1.29).  

На замовлення архієпископа Ю. Більчевського у 1908 ― 1910 рр. 

П. Війтович виконує сповнену драматизму, скульптурну кам’яну групу 

«Розп’яття з пристоячими» (рис. 3.1.30) для головного фасаду храму 

св. Єлизавети (тепер греко-католицька церква свв. Ольги та Єлизавети). 

Подібну композицію митець мав створити і для схожого за архітектурою 

тернопільського костелу на замовлення архітектора Т. Тальовського. Також над 

цим мотивом в екстер’єрі храмів працював С.-Р. Пліхаль [255, с. 261]. Він 

створив образ, подібний до фігури роботи П. Війтовича, для костелу у 

Кам’янці-Буській. Композиція «Розп’яття з пристоячими» може бути 

прикладом художніх взаємовпливів у храмах західного та східного обрядів. У 

свою чергу Т. Оркасевич виконав вже для греко-католицької церкви 

м. Ярослава (рис. 3.1.31), збудованій у неовізантійському стилі, 

натуралістичний за характером трактування тіла, мотив «Розп’яття». Рельєф на 

цю тему різьбить також у 1930―1931 рр. В. Равський для костелу Пресвятої 

Діви Марії в Івано-Франківську.  

Одну з останніх сцен Христологічного циклу — «Молитва у 

Гевсиманському саду» (або «Моління про чашу») зустрічаємо окрім розписів 

Ю. Буцманюка, також у стінописах М. Осінчука та П. Ковжуна. Ця сцена є 

також у розписах церкви Петра і Павла у Львові на Личаківському передмісті 

(рис. 3.1.32). У цьому храмі вона трактована у традиції реалістичного 

живопису, але не позбавлена містицизму та символізму. Сцени «Христос перед 

Пілатом» (або «Христос перед фарисеєм» в Уневі), «Хустина св. Вероніки», 

«Поцілунок Юди», «Історія про Кану Галілейську» та інші євангельські оповіді 

серед стінописів зустрічаються доволі рідко у монументальному живописі.  
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Звертаючись до сюжетних композицій христологічного циклу, у сценах 

«Преображення», «Причащання Апостолів» та «Моління про чашу» 

зустрічаємо ще кілька живописних варіантів зображення Ісуса Христа у 

сокальському храмі свв. апп. Петра та Павла. Також у іконографічну програму 

храму у с. Підберізці М. Сосенко вводить додатково вітражні композиції з 

зображенням «Христос Учитель», сцени «Христос і самарянка» та «Христос 

благословляє дітей». Рельєфна композиція «Христос серед дітей» (не 

збережена) була виконана скульптором А. Попелем у 1906 р. для фасаду 

каплиці найбільшого навчального закладу єзуїтів на території Австро-

Угорщини у Хирові. З вітражних опрацювань образу Ісуса Христа зберігся 

також проект вітража Я. Музики у стилістиці бойчукістів, датований 1928 р. 

[29, с. 38].  

Інваріації Преображення Господнього зустрічаємо здебільшого у 

центральних апсидах греко-католицьких храмів. Зокрема, М. Осінчук та 

Д. Горняткевич вдаються до цього біблійного сюжету. Також сцена 

«Преображення» є важливою у системі стінописів унівського лаврського храму 

(рис. 3.1.33). Доволі нетрадиційно розробляє Д. Горняткивич у с. Вороблячин 

для новозбудованого храму Преображення Господнього у головній композиції 

святилища мандолу довкола Христа (рис. 3.1.34). Її опрацьовано таким чином, 

що при наближенні мандола нагадує веселку, а на віддалі, завдячуючи 

продуманому оптичному змішуванню кольорів, виглядає як жовто-блакитний 

прапор. Аналізуючи образ самого Спасителя, маємо зазначити, що в обох 

композиціях його лик променіє радістю та вдоволенням: традиційні, сповнені 

сумом очі контрастують з напівпосмішкою, що освітлює обличчя.  

Сюжет «Таїнство Пресвятої Євхаристії» можемо віднайти у різних 

виявах: «Тайна Вечеря», а також сцена, коли Спаситель, за допомогою ангелів, 

причащає Апостолів. За аналогією собору Софїї Київської, українські митці 

використовують здебільшого останній варіант іконографічної схеми. Яскравим 

доповненням до образу Ісуса Христа є постаті святково вбраних у національні 
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строї ангелів, що допомагають Господові (стінопис Ю. Буцманюка). Також 

Євхаристійний мотив зустрічаємо в описі живописних оздоб середньої частини 

молитовниці Святодухівської семінарії у м. Львові [154, с. 19].  

Надзвичайно рідко, якщо взагалі десь і зустрічаються, у стінописах 

використовуються сюжети Христових притч. Одним з найцікавіших прикладів 

була фреска «Притча про таланти» (рис. 3.1.35) у молитовниці Української 

Святодухівської семінарії, викінчена П. Холодним-старшим у 1929 р. На жаль, 

у буремні воєнні та повоєнні роки «творчий подвиг» [15, с. 38] П. Холодного-

старшого був втрачений. Значну частину образів іконостасу та авторські ескізи 

стінопису вдалося зберегти, але стінопис зазнав чисельних ремонтів та 

подекуди стіни були переплановані. Цей твір митця можна оцінювати 

виключно за збереженими ескізами та світлинами, а також завдяки надзвичайно 

влучному описові. Його зробив у своїй промові під час посвячення молитовниці 

ректор Святодухівської семінарії д-р Й. Сліпий. Він описує Христа та оточуючу 

його сцену: «Поважний маєстатичний Господь в орієнтальній мальовничій ноші 

роздає щедро обома руками таланти: один, два, п’ять — молодцям, що на їх 

лицях пробивається духова вищість ... Незвичайно милий хлопчик-ангелик 

послуговує Господеві. Роздача відбувається на березі голубого моря, на якім 

видніє корабель, знак, що Господь збирається в далеку дорогу, лишаючи їм 

свобідну волю ділання... це час життя, час експансії людських природніх сил і 

надприродніх дарів, час найвищої активності, якої Бог вимагає від кожної 

Людини, а передовсім від священика. На другім краю широкої картини 

представлений звіт з праці перед Господом по його повроті. Перед домом, як 

символом Царства Божого, сидить Господь... держить в одній руці судейську 

булаву, опустивши другу руку на коліно, як знак великої духовної рівноваги і 

судейської безсторонности і приймає обрахунки з розданих талантів.» [153, 

с. 58]) Ще одна фреска такого роду «Притча про сівача» (рис. 3.1.36) мала 

навіювати думку про необхідність терпіння та витривалості у боротьбі зі злом. 

П. Холодний-старший трактує не ілюстративно, роблячи тло більш 
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абстрактним, не зображаючи традиційної для цього сюжету ріллі. У цій сцені 

світла постать юнака колористично контрастує з яскраво червоною, кадмієвою 

плямою образу диявола. 

Образ Бога Сина здебільшого постає у двох вікових іпостасях. Образи 

Хритос-немовля та Христос Емануїл, які втілюють дитинство та юність 

Спасителя, зустрічаємо здебільшого у контексті Богородичних сцен, а також у 

сюжетах «Суперечка із старцями в храмі» та «Св. Христофор переносить 

маленького Ісуса через річку». Другий тип — це молодий чоловік, близько 30 

років. Цей образ аскетичного довговолосого Спасителя притаманний більшості 

композиційних схем із зображенням Ісуса Христа. Скульптурне зображення 

Христа здебільшого зустрічається у композиції Розп’яття, іноді у композиції у 

образі Христа благословляючого та Христа-Чоловіколюбця з Відкритим 

серцем.  

Образ Богородиці. З часів прийняття християнства важливою складовою 

релігійного мистецтва залишається зображення Діви Марії. Особливого 

значення воно набуває починаючи з другої половини ХІ ст [119, с. 10]. Образ 

жінки, мовчазної помічниці та заступниці втілено у іконографії Богородиці. 

Крім сцен Богородичного циклу, серед стінописів поширеною у першій третині 

ХХ ст. є композиція, що отримала назву «Богородиця-Знамення» (стінописи 

спілки М. Осінчук — П. Ковжун над входом до храму Успіння Богородиці 

Унівської лаври; роботи учнів іконописної школи оо. Студитів та ін.). 

За однією з богословських концепцій базою іконографічної схеми 

«Богородиця-Знамення» є момент Благовіщення [171, с. 28]. Схема цього 

сюжету розроблялася митцями у рамках традиції, започаткованої творцями 

мозаїк Софії Київської, де зображені на окремих  площинах Діва Марія та 

архангел Гавриїл. Зокрема, у Святоуспенській унівській церкві сцена 

«Благовіщення» розташована праворуч від центральної композиції апсиди 

Успіння Богородиці. У поєднанні з доволі рідкісним алегоричним сюжетом 
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«Матір Божа Неопалима купина», відбувається своєрідне пояснення основної 

першопричини святості Богородиці [139, с.14]. 

Окрім сцени «Благовіщення», однією з найважливіших у літургійному 

сенсі є сцена «Успіння Пресвятої Богородиці». У жовківському храмі Христа-

Чоловіколюбця обидва сюжети вписані у четвертні сегменти півкуполів правої 

бічної каплиці, присвяченої Богородиці (рис. 3.1.37, 3.1.39). Обидві композиції 

є надзвичайно світлі за тональністю та виконані у пастельних м’яких барвах, 

що контрастує з яскравими, насиченими, акцентованими густим 

ультрамарином, тонами картин протилежної стіни. Митець, аби показати 

чистоту, покору та віру Діви Марії використовує дуже плавні, заокруглені лінії, 

що гармоніюють з архітектурним оточенням. Пливкі лінії контрастують з чітко 

розкресленою чорно-білою шаховою побудовою підлоги, стрункістю колон та 

гострих кутів підставки, на якій лежить сувій, що читає Богородиця. Її 

прикрашене орнаментом крісло, коштовний килим під ногами є символами 

майбутнього статусу Цариці Небесної і одночасно наголошують на її дівоцтві. 

Під час моделювання постаті Богородиці Ю. Буцманюк за допомогою темно-

пурпурового плаща акцентує увагу саме на обличчі Діви, її внутрішніх 

переживаннях. Образ Божої Матері у сцені «Благовіщення» львівського 

відменського собору подібно трактує і Я.-Г. Розен: молода дівчина з великими, 

сповненими тривожного передчуття та жалю очима, молитовно складає руки, 

побачивши небесного посланця.  

У сцені «Успіння Богородиці» Ю. Буцманюк використовує традиційну 

для цього сюжету схему. Христос, оточений овальною мандолою, з двома 

ангелами спускається з небес аби забрати душу своєї Матері. Пречиста лежить 

на ложі в оточення апостолів. Гранично стилізовані лики ангелів та Богородиці, 

мінімально опрацьований лик Ісуса Христа та майже натуралістично написані 

обличчя апостолів, контрастують між собою. Опрацювання сюжету «Успіння 

Богородиці» можемо співставити з аналогічно розробленою сценою сьогодні 

майже забутого, талановитого митця О. Харківа в церкві лемківського села 
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Климківка (Республіка Польща), світлини стінописів якого зберіглися у архівах 

НМЛ (надано Р. Яцівим) (рис. 3.1.38). Візантійську традицію з використанням 

оберненої перспективої митець поєднує з майже кубістичною графічністю 

декору, а також складок вбрання Ісуса Христа і святих, обличчями сучасників з 

великими виразними очима (подібно трактує лики Д. Горняткевич). Сцена 

«Успіння Богородиці» (рис. 3.1.40) є апофеозом розвитку програми стінописів 

Унівського храму, який освячений на честь цієї події. У розписах цього храму 

митці хоч і використали усталені прийоми іконопису, переведені на площину 

стіни, водночас вдалися до доволі нетрадиційних композиційних ходів, аби 

пов’язати стінописи у єдине ціле. Саме тому у сцені «Успіння» відсутня 

традиційна постать Христа, який прийшов за душею Матері. Замість нього є 

ангели, які підносять Богородицю до Пресвятої Трійці.  

Значного розповсюдження та варіацій набуває іконографічна схема 

«Богородиця Покрова», адже цей образ характерний лише для церков східного 

обряду. Сформувавшись ще за часів Київської Русі, образ активно 

популяризувався у часи козацтва [5; 244]. З того часу Покрова постає 

захисницею та покровителькою українського воїнства. У першій третині ХХ ст. 

на території Східної Галичини образ знайшов своє втілення майже у всіх 

митців-українців краю. Архетипний образ з омофором у руках, зустрічаємо у 

стінописах церкви Преображення Господнього у м. Львові (рис. 3.1.41). 

Особливого значення для українських патріотів набуває композиція 

Ю. Буцманюка (рис. 3.1.42), написана у храмі оо. Василіан у м. Жовква. 

Значущості цій сцені надають портретні зображення державних та церковних 

діячів Лівобережної та Правобережної України на тлі ледь помітного жовто-

блакитного прапора. У Д. Горняткевича національна складова у образі 

«Богородиця Покрова» (рис. 3.1.43) виявлена через жовто-блакитну 

колористику її вбрання та оздоби німбу у вигляді гуцульських хрестів-згард. 

Цей образ подібний за композиційною схемою до ніжних та ліричних 

вітражних полотен П. Холодного-старшого (рис. 3.1.44―3.1.45) для апсиди 
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Успенського храму на вул. Руській у Львові. Варто наголосити, що поява у 

храмових стінописах релігійно-громадської споруди на теренах Австро-

Угорської імперії, пізніше Польщі, української символіки мала носити 

завуальований непрямий характер, тому що інакше це могло викликати 

негативні реакції у міської чи сільської влади.  

Деякі сцени Богородичного циклу додатково розробляють М. Осінчук та 

П. Ковжун, зокрема у поліхроміях храму у Сокалі (рис. 3.1.46―3.1.47). Варто 

зазначити, що схематичні зображення з життя Матері Божої, створені 

Ю. Буцманюком для оздоблення зовнішньої площині аркади бічної каплиці 

Богородиці, слугують лише доповненням до цілісної картини храмових 

стінописів, не є рівноцінними зі сценами «Введення у храм» та «Різдво Марії» 

— витонченими завершеними композиціями з детальним опрацюванням 

сюжету, створених згаданою вище творчою спілкою. 

Ще один незвичний для монументального малярства краю образ 

знаходимо у доробку Я.-Г. Розена в каплиці Святого Духа храму Стрітення 

Господнього (м. Львів), де Богородиця втілена у сцені «Зішестя Святого Духа» 

(рис. 3.1.48). Лик Божої Матері дещо відрізняється від традиційного образу 

юної дівчини. Середнього віку, з суворим поглядом, в оточенні апостолів та 

учнів Христа, Богородиця символічно розкриває свої обійми для віруючих. Її 

образ несе у собі той самий зміст, що й образ Богородиці Покрови. Композиція 

«Зіслання Святого Духа» присутня також серед розписів Святоуспенської 

церкви. Постать Богородиці у сцені потрактовано таким чином, аби 

підкреслити її вагу у народженні Христової Церкви.  

Здебільшого Богородиця це втілення юності, дівоцтва та незайманості. 

Певна подібність з етнонаціональним жіночим типажем є своєрідним єднаючим 

елементом між сакральним та світським. Але її очі є очима жінки, яка відає 

більше за інших, яка багато пережила на своєму шляху. Богородиця постає як 

втілення покори невмолимості долі та материнського страждання. 
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У монументальній круглій скульптурі знайшла продовження характерна 

для барокового та класицистичного періодів пластична схема «Богородиця 

непорочного зачаття». Статую Богородиці для вівтаря римо-католицького 

кафедрального собору Львова у 1904―1907 рр. виконує Т. Дикас. Стилізованої 

середньовічної пластичної мови у скульптурі встановленій перед стрийським 

римо-католицьким костелом дотримується Л. А. Дрекслер (відновлена у 1997 р. 

не відповідає оригінальному вигляду) [24, c. 319]. Подібна скульптура 

авторства І.-С. Лобоса була виконана у 1909 р. для площі перед костелом у 

Трускавці (тепер сильно пошкоджена). Загалом І.-С. Лобос як скульптор після 

навчання у львівській Художньо-промисловій школі працював у Дрогобичі та 

Трускавці, де створив чимало зразків релігійної та сепукральної пластики [24, 

с. 352―353]. У доробку А. Коверка також зустрічаємо образ Богородиці, який 

він виконав приблизно у 1927―1928 рр. для городоцької церкви Благовіщення. 

До образу Діви Марії звертається і Я. Городиська, коли виконує вівтарну 

скульптуру для костелу у м. Комарно (рис. 3.1.49). У 1938 р. образ Богородиці 

для костелу кармелітів босих на Персенківці (район м. Львова) різьбить 

М. Спіндлер у модерністично спрощеній манері [24, с. 405].  

Образи Йоана Хрестителя та Апостолів. Його називають останнім з 

Пророків та першим з Апостолів. Так визначають богослови місце Йоана 

Хрестителя у творенні та становленні Христової Церкви. Іконографія святого 

мученика формувалася у постіконоборчий період у Візантії. Тоді образ отримав 

кілька основних інваріацій: «Земний Ангел» (святого мученика зображають з 

крилами); «Прославляння (Усікновення голови) Йоана Хрестителя». За цією 

іконографічною схемою Предтеча тримає власну голову в руках або як голову, 

що лежить на чаші-таці. Богоявлення, традиційно зображають як мить 

Хрещення Ісуса Христа [91, с. 153]. Рідше зустрічаємо іконографічну схему 

«Проповідь», коли Йоан наставляє євреїв і намовляє прийняти очищення водою 

— хрещення у Йордані, яке звільнить їх від гріхів. Доволі детальні 

характеристики-настанови дає іконописний канон щодо зовнішності Йоана 
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Предтечі. Його описують як худорлявого, блідо-смуглявого єврея середніх 

років з чорною бородою «менш ніж середньої величини» [186, с. 371], 

розділеною на пасма. Лик його суворий й аскетичний, волосся та борода довгі, 

сплутані пустельними вітрами. Волосся святого мало зображатися темним або 

чорним, густим, кучерявим, розділеним на пасма. Щодо вбрання Йоана 

Хрестителя також існували певні приписи, яких митці початку ХХ ст. 

здебільшого дотримувались заради впізнаваності образу. Одяг мав відображати 

його сутність пустельника-аскета. Атрибутами Йоана Предтечі зазвичай 

виступали кілька предметів, які символічно-алегоричною мовою тлумачили 

значення його постаті у християнстві [195, с. 520]. Зображення Йоана 

Хрестителя на теренах християнського світу є доволі розповсюджені у різних 

варіаціях, натомість вибір сюжетів та образів Предтечі у монументальному 

живописі є доволі рідкісним [195, с. 519].    

 На початку ХХ ст. на території Східної Галичини відзначаємо зростання 

уваги митців до образу Йоана Предтечі. До цього образу звертаються               

Я.-Г. Розен, Я. К. Смучак, Ю. Буцманюк та інші. Я.-Г. Розен творить різні 

інтерпретації іпостасей святого у стінописах вірменського храму м. Львова, 

парафіяльному костелі св. Мартина у с. Вижнім Кросьценську біля м. Кросно, а 

також в оздобленні баптистерію в костелі Марії Магдалини (м. Львів). 

Найповніше та найнезвичніше щодо іконографії митець створює образ Йоана 

Хрестителя у першому, з південної сторони, пряслі нави вірменського собору 

Успіння Богородиці у м. Львові. Усе прясло присвячено особі святого Йоана, 

зокрема його ролі попередника Ісуса Христа. Польська дослідниця 

Й. Волянська атрибутує головний та найбільший образ прясла, що 

розташований в нижній частині стіни як «Прославляння Йоана Хрестителя» 

(рис. 3.1.50) [285, с. 250]. У цій сцені Предтечу як Ангела Земного зображено в 

оточенні Небесних посланців. Вище на стіні, довкола вікна змальовано ще 

кілька сцен, які історично та змістово пов’язані з Йоаном Хрестителем. Це 
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своєрідні ілюстрації до його проповідей, зокрема про Ангелів, які відділяють 

зерно від полови (Мт. 3:11―12) (рис. 3.1.51).   

Розкішні шати Божих посланців насиченого червоного кольору 

контрастують з строкатим натовпом персонажів загальної композиції та 

виділяють постать самого Хрестителя у канонічному аскетичному вбранні. Тіло 

св. Йоана, безвладне, немов зомліле, руки благально підняті догори, а на місці, 

де була голова, розходяться концентричні кола-промені Божественого світла. 

Голова святого лежить на таці. Волосся та борода зі скуйовдженими пасмами  

розпласталися на срібному колі поверхні, що робить зображення більш 

плоским. З відритого рота ще немов лине незавершена проповідь, але очі вже 

міцно стулені (образ дещо нагадує Людину, яка спить дуже міцним сном). 

Майже безбарвно, лише делікатними переходами тонів, та темнішою, доволі 

тонкою лінією митець опрацьовує обличчя та тіло святого мученика. З 

скульптурною точністю Я.-Г. Розен передає сухорлявість та жилавість тілесної 

оболонки, таким чином підкреслюючи аскетичність життя Предтечі. 

Важливо акцентувати на тому, що Я.-Г. Розен вводить у композицію 

постать відверто негативного персонажа ― царя Ірода. Його зображення 

митець достатньо ілюстративно розміщає у затіненому лівому куті сцени. Разом 

з своїм радником Ірод спостерігає за виконанням власного наказу. Образ, хоч і 

не надто детально промальований, підсилено зображеннями предметів 

язичницького культу. Вони контрастують з суворістю та величчю ангелів, які 

оточують фігуру Предтечі. 

Загалом композиція сцени «Прославляння», перетворена з станкового 

твору [285, с. 505] у монументальну масштабну картину, викликала здивування 

сучасників новизною трактування теми смерті Йоана Хрестителя. Митець дуже 

розширено, з великою кількістю персонажів зобразив на стінах храму сцену 

одразу після стинання голови. Основними персонажами став навіть не сам 

Предтеча, а суворі ангели довкола нього, на яких тримається вся композиція. 

Митцеві вдалося уникнути зайвого декаденського містицизму французького 
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митця Г. Моро, парафразою твору якого була дана композиція [285, с. 251]. 

Зокрема, образ Йоана Предтечі у львівському варіанті сповнений 

життєствердного релігійного містицизму, що було доречніше, зважаючи на 

призначення стінопису. 

До образу Йоана Хрестителя Я.-Г. Розен знову звертається, створюючи 

оздоблення храму Марії Магдалини у Львові у 1931 р. За вівтарем він разом з 

помічником К. Смучаком закомпонував сцену «Хрещення Ісуса Христа Йоаном 

Хрестителем у ріці Йордан» (рис. 3.1.52). Згідно опису дослідника Ю. Смірнова 

«Сувора простота, що характеризується вертикальністю постатей Ісуса Христа, 

Йоана Хрестителя та ще двох святих, справляла неабияке враженння при 

кожному вході до цього, невеликого за розмірами приміщення. Митець 

використав заледве кілька барв, що ще більше підкреслило монументальність 

постатей Ісуса Христа та Йоана Хрестителя.» [275, с. 17]. На жаль, ці описи 

стінопису та кілька світлин ледь не єдине, що нам вдалося відшукати, окрім 

кількох чорно-білих світлин приміщення. Доповнювали декор баптистерію 

вітражі двох великих вікон, які ймовірно (відповідно до загальної симетрії 

оздоблення каплиці) були симетрично розміщені. Композиція збереженого у 

Львівській галереї мистецтв вітража поділена на три частини, які заповнені 

сакральними атрибутами та символами (рис. 3.1.53). Нижню площину займає 

постать чоловіка, що сидить на березі річки та рибалить. Посилаючись на 

проповіді Христа, дослідниками було зроблено висновок, що Людина, яка 

виконує діло Боже, покликана бути рибалкою людей. Бути рибалкою означає 

знати як витягати живі морські творіння із безодні морської, рятувати їх від 

полону земних пристрастей та гріхів. Таким чином митцю вдалося показати 

сутність Предтечі, як просвітителя та «ловця людських душ».  

Учень та помічник Я.-Г. Розена Я. К. Смучак під впливом творчості свого 

наставника та тогочасних модерністичних концепцій виконує у 1932 р. 

фігуративний стінопис «Усікновення голови Йоана Хрестителя» (або 

«Прославляння») (рис. 3.1.54) для хорів у храмі оо. Воскресінців (м. Львів). 
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Інтерпретація образу Йоана Хрестителя Я. К. Смучаком, на нашу думку, є 

однією з найвдаліших для свого часу. Він зображає трьох Ангелів та святого 

мученика, що здіймаються над земним світом, зокрема над в’язницею, у якій 

тримали Йоана перед смертю. Ангелів, що оточуюють постать Предтечі, 

митець зображає як і його наставник. Їх лики навіть ще суворіші та 

непорушніші, немов вирізблені з каменю (рис. 3.1.55). Шати двох Небесних 

посланців на передньому плані виконані у стилістиці ар деко, з відчутним 

впливом кубізму та абстракціонізму. Зображення за мотивами Святого письма, 

опрацьовані за допомогою ліній та плям, лише своїм характером та подібністю 

до іконографічних схем натякають на вихідний сюжет. Митець дотримується 

ритмічно-композиційного укладу, подібного до іконописного, майже 

абстрактних форм, контрастно доповнених зображеннями хреста та монограм 

Ісуса Христа. У чергуванні напівпрозорих лінійних та локальних геометричних 

форм лише вгадуються людські постаті, кораблі та моря, пустелі та гори. 

Я. К. Смучак своєрідно, подібно до іконних «клейм», інтерпретує візантійську 

традицію оздоблення тканин гаптованими аплікаціями з образами святих та 

сцен Євангелія.  

Один з ангелів зображений з ліхтарем, оздобленим латинським написом 

«IOANNES» у правиці. Другою рукою ангел прикриває плащем обличчя так, 

що з-під нього видніються лише його очі. По центру композиції, у верхній її 

частині, над постаттю Йоана бачимо немов зіткану з повітря фігуру третього 

ангела, яку митець творить за допомогою світлішого від тла контуру, надаючи 

їй невагомості. Таким чином Я. К. Смучак перефразовує образ духа, неземного 

створіння, який вживає Я.-Г. Розен у Вірменській церкві для сцени «Похорон 

святого Одиллона» (рис. 3.1.56). Ми можемо говорити про те, що Я.-Г. Розен 

дотримується певної канонічності щодо вбрання та лику самого Йоана 

Предтечі, водночас Я. К. Смучак відходить від неї і інтерпретує сюжет 

відповідно до власного бачення. Він одягає святого у багаті єпископські шати, 

декоровані фігурами святих (рис. 3.1.57). На відміну від композицій, що 
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прикрашають одяг ангелів, де постаті прочитуються вельми умовно, швидче 

вгадуться (постаті святих вибудовуються з композиційного «хаосу» ліній та 

плям), на вбранні Йоана вони виконані у більш реалістичній манері, наділені 

витонченими пропорціями та переконливими рисунковими характеристиками 

(забарвлення та об’єми митець опрацьовує за допомогою кольорового штриха, 

що надає їм фактурності та виразності). Голову святого зображено у нижній 

частині композиції, у профіль до глядача (рис. 3.1.58). Зображаючи Йоана 

Предтечу безвусим, але з короткою коричневою бородою та акуратною 

зачіскою, митець знов відходить від загальноприйнятого канону, наближуючи 

святого до оточуючих його ангелів. Відповідно, разом з орнаментальним 

оздобенням стін та склепінь простору церкви вони надають композиції 

цілісності та виразності. 

У використанні барв митець знову вдається до певного, властивого йому, 

розподілу акцентів. Фігури ангелів колористично наближені до тла, яке виграє 

відтінками умбри та інших земляних барв, навіює спокій своїм зеленкувато-

коричневим відтінком. Центральною фігурою композиційно та змістовно є 

образ Предтечі. Його оголений торс з піднятою вгору рукою та у профільному 

розвороті, прописаний митцем у дещо теплішій гамі, з додаванням відтінків 

червоного та жовтого. Місце, де голова мученика поєднувалась з шиєю 

виділено неширокою червоною смужкою, а на місці самої голови розходяться 

концентричні кола Божественого сяйва. Худорлява постать, немов натягнута 

струна, контрастує з трапецієподібним статичним об’ємом вбрання святого. 

Цей контраст додатково фіксує центр загальної композиції яскравою біло-

червоною плямою. 

Модерністичні художні засади, з їх пильною увагою до пластики лінії та 

рисунку, до лаконічності колірних площин, якнайкраще надавалися до 

застосування при творенні монументальних композицій, які обмеженою 

кількістю засобів мали відображати характер та настрій сюжету. Саме таким 

чином Я. К. Смучаку вдалося зробити акцент на хрещальній місії святого 
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Йоана, акцентуючи на його високій духовності та жертовності. Два останні 

аспекти підкреслені за допомогою відповідних орнаментів та символів не лише 

на хорах, але у просторі храму загалом.  

Серед українських митців сюжети, пов’язані з постаттю Йоана 

Хрестителя, розробляв Ю. Буцманюк та М. Осінчук. У стінописах 

Жовківського храму Ю. Буцманюк вдається до традиційної іконографічної 

схеми, натомість М. Осінчук у стінописах храму Архистратига Михаїла 

м. Калуш подає більш розширене її трактування, у якому присутні також ангели 

та святі. Серед невеличких, вписаних у рондо, сюжетів христологічного циклу у 

північній каплиці храму Христа-Чоловіколюбця у м. Жовква Ю. Буцманюк 

використовує такий важливий сюжет як «Богоявлення» (або «Хрещення»). У 

круглому медальйоні зображено постаті Христа, на якого спускається Святий 

Дух у образі голуба у променях Божественного сяйва, та Йоана Хрестителя.  

До образу Предтечі також звертається М. Сосенко, створюючи у 

1913 ― 1914 рр. стінописи куполу нави дерев’яного храму Воскресіння 

Господнього в с. Риків (тепер с. Поляни) (рис. 3.1.59), що доволі добре 

збереглися. Зважаючи на невеликий розмір храму митець зображає погрудні 

образи Христа, Богородиці та Йоана Хрестителя у круглих орнаментованих 

медальйонах на підбанному просторі. Він вдало вписує їх у загальну, розкішно 

розвинуту систему орнаметики означеної частини храму. Образ «Йоан 

Предтеча» митець трактує таким чином, що навіть без прочитання літерного 

означення святого за місцем розташування (поряд з Христом та Богородицею, 

своєрідне прочитання «Розп’яття з пристоячими») та традиційною 

іконографією (скуйовджене довге волосся та борода, власяниця) його постать 

одразу ідентифікується. Лик святого мученика у тричветному розвороті 

виконано з дотриманням сецесійної стилістики, доволі натуралістично, без 

канонічних узагальнень.  

Йоан Предтеча створив підгрунтя для прийняття Христового вчення і був 

зв’язковою ланкою між старим та новим світом. Відповідно у церковній ієрархії 
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його образ також мав вести до Христа та до його вчення через Апостолів. У 

першій третині ХХ ст. у стінописах храмів Східної Галичини образи Апостолів 

здебільшого зустрічаємо у композиційних схемах «Тайна Вечеря» або 

«Причащання Апостолів», у сценах «Преображення» (хоча частіше зображали 

Христа лише з Іллею та Мойсеєм) та «Молитва в Гевсиманському саду», а 

також «Успіння Богородиці» і «Зішестя Святого Духа». Відповідно, у такому 

контексті образи Апостолів є складовою частиною зображень христологічного 

та богородичного циклів. Окремі постаті святих апостолів зустрічаються зрідка. 

Найчастіше це розміщені традиційно у пандативах центрального купола постаті 

Євангелістів, а також завжди парні зображення свв. апп. Петра та Павла.  

Свідоме повернення до іконології Київської Русі спричинило цитування 

художньо досконалих композицій давніх храмів, насамперед мозаїки Софії 

Київської. Відповідно поява у апсидах храмів Євхаристійних сцен є 

невипадковою. У церкві свв. апп. Петра і Павла в м. Сокаль М. Осінчук 

звертається до традиційної композиційної схеми. У центрі апсиди зображено 

віддзеркалені постаті Ісуса та ангелів-помічників. Відділені віконними 

прорізами, крокуючі з обох боків постаті дванадцяти Апостостолів створені 

митцем з дотриманням їх традиційної іконографії. Умовного об’єму ликів та 

вбрання митець досягає за рахунок поділу загальної площини на кілька, 

наближених за кольором елементів. Розмірковуючи про засади сакрального 

мистецтва, яких митець має дотримуватись під час створення образу, 

М. Осінчук наголошував на важливості композиційного ритму. Цей ритм, на 

його думку, був підсвідомо зрозумілий українцю [110, с. 17]. Саме у 

фризоподібній композиції «Причащання Апостолів» (рис. 3.1.60) ритмічний 

уклад добре прослідковується. Прикрашаючи традиційні хітони та плащі 

Апостолів горизонтальними (на рукавах) та вертикальними смугами митець 

збагачує схему вирішення сцени та надає їй етнонаціонального забарвлення. 

Водночас колірно-тональна насиченість та відповідні руху кожного з святих, 
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нахили цих смуг надають їх постатям стриманої динаміки, задають необхідний 

ритмічний модуль для зорового сприйняття акцентів у споглядання композиції.  

Дуже чітке горизонтально-ритмічне компонування бачимо у стінописах 

святилища церкви Христа-Чоловіколюбця у м. Жовква (рис. 3.1.61), де, як 

зазначає І. Гах, Ю. Буцманюк проявив творчий підхід, таким чином 

трансформувавши традиційний Деісусно-Апостольський Чин («Молення») [33, 

с. 25], зокрема у центрі він зобразив «Христа з Відкритим Серцем» на 

багаторізбленому (у гуцульському стилі) троні у ромбовидній веселковій 

мандолі (рис. 3.1.62). Обабіч митець зобразив дві групи персонажів по шість 

Апостолів кожна. Художньо-естетичне опрацювання їх образів наближене за 

характером до образу Бога Творця цього ж храму. Німби оздоблено написами, 

які, окрім атрибутів, персоніфікують Апостолів. Їх хітони та плащі зображено 

площинно, з поділом на два тони, об’єм на світлових площинах показано за 

допомогою стилізованих штрихів-«пробілів». Для досягнення більшої 

виразності постатей митець використовує яскраво-синій пластичний лінійний 

контур. Узагальнено зображені вбрання та німби персонажів підкреслюють 

натуралістично опрацьовані лики святих. Їх обличчя та жести індивідуалізовані, 

тому забраження набуває потрібного смислово-емоційного наповнення. 

У м. Угнів Д. Горняткевич у нижній частині підбанного простору 

великого купола створює композицію, що є своєрідною компіляцією обох 

аналізованих вище схем (рис. 3.1.63). Христос, благословляючи, возсідає на 

хмарах в оточенні серафимів. Нижче, як представники земної Церкви, по колу 

розташовані Богородиця, обабіч неї два ангели та Апостоли. Апостоли 

розташовані групами по двоє або троє осіб. Найбільш наближеними до Христа 

завжди вважалися свв. апп. Петро і Павло. Обличчя здебільшого наділені 

вишуканими рисами, індивідуальними характеристиками.  

У іншому контексті образи дванадцяти Апостолів постають у храмі 

Христа-Чоловіколюбця під сценою «Розп’яття». Горизонтально, на всю ширину 

великої композиції Ю. Буцманюка, зображено «Тайну вечерю» (рис. 3.1.64). За 
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довгим столом, вкритим білою скатертиною, сидять Апостоли, зображені у фас 

або з легким поворотом до Христа, який посідає місце у центрі. Присутність в 

Я.-Г. Розена у подібній сцені на другому плані, за Апостолами, святих 

єпископів Східної церкви вказує на наявність глибинної спільності та 

взаємовпливів східної та західної традицій на території Галичини. У стінописі 

«Тайна вечеря» (хоча Й. Волянська трактує цю сцену радше як «Встановлення 

Таїнства Євхаристії» [285, c. 497]), відповідно до релігійних приписів, 

наголошено на негативному характері образу Юди. Я.-Г. Розен виразно 

акцентує виключення Юди з грона Апостолів. Митець вбирає його у чорні 

шати, що контрастують з білим вбранням Христа та Апостолів, розвертає 

спиною до глядача та позбавляє німбу. На відміну від композиції Я.-Г. Розена у 

вірменському соборі м. Львова, у жовківському храмі образ Юди виділено 

напівзатемненим, але не чорним, вбранням та гаманцем у руці. Юду зображено 

як чоловіка середнього віку, рудоволосим, з вусами та борородою, відповідно 

до прозахідних змін, які відбулися у його образі на зламі ХVІ ― ХVІІ ст. [95, 

c. 1265] Спорідненість Східної Церкви з Вірменською на рівні сутності 

іконографічно-літургійного характеру додатково підкреслює зображення трьох 

сцен, що є проекцією майбутніх подій, які чекають Христа. Такий позачасовий 

підхід у компонування був характерний для візантійсько-руської іконографії 

побудови храмових оздоб. На думку Й. Волянської, ці три зображення митець 

скопіював з грецького ілюмінованого рукопису Х століття (зберігається у 

Паризькій національній бібліотеці) [285, с. 187―190]. У контексті 

загальноіконологічного значення сюжету спільнодії, «ламання хліба», «Тайна 

вечеря» окрім наголосу на спорідненіності руської та вірменської Церков, 

виступає символом єдності. 

Постаті в Я.-Г. Розена є більш персоніфіковані, він надає зображенню 

додаткових сенсів за рахунок детальної проробки особистісних характеристик 

кожної особи (яка є відповідно підписана). У розписах жовківського храму 

акцентовано на Біблійній сутності сцени, тому її атмосферу створено 
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мінімальними, дуже узагальненими засобами, акцентуючи на образі Христа. 

Його сумний, розчарований, водночас покірний, погляд надає усвідомлення 

того, що Син Божий знає про те, що найближчі його вже зрадили та невдовзі це 

підтвердиться. Хліб та вино (ці елементи в Я.-Г. Розена відсутні), уособлення 

таїнства присвятої Євхаристії також є свідченням майбутніх страждань та 

готовності їх прийняти. Композиція цієї сцени є дуже ритмічна, в першу чергу 

за рахунок рухів рук кожного з апостолів, образи яких є гранично узагальнені.  

У м. Перемишлі, для каплиці Духовної римо-католицької семінарії 

1936 р. Я.-Г. Розен виконав серію стінописів-картин. У цьому випадку в митця 

не було такої масштабної іконографічної програми та спадку попередників, як 

під час розписів вірменського собору Успіння Богородиці у Львові. Стінописи у 

Перемишлі мали бути повчальним зразком для молодих богословів, спонукати 

їх до теологічних роздумів. Апостоли були учнями Христа, тому саме їх образи 

найчастіше зустрічаємо серед персонажів цієї серії розписів. Сцени 

«Навернення Савла», «Покликання Апостолів Якуба та Яна», «Явління Христа 

в Еммаусі» та «Благословення св. ап. Петра» (рис. 3.1.65―3.1.68) були виконані 

Я.-Г. Розеном для семінарської каплиці у Перемишлі. Загалом, мотив 

навернення Апостолів зустрічаємо також у Д. Горняткевича серед стінописів 

згадуваного вище храму Різдва Богородиці в Угневі. У притворі, навпроти 

сцени «Різдво», митець зображає сюжет «Приборкання бурі». Також у 

Перемишлі, але для латинського кафедрального собору працює 

Ю. Белтовський, який на початку ХХ ст. активно займався релігійним 

сницарством. Він різьбить стасидії з фігурами дванадцяти Апостолів та рельєф 

«Христос і Богородиця».   

Канонічна цілісність іконографії у стінописах Унівської монастирської 

церкви репрезентована через чи не найбільшу кількість сюжетних сцен. За 

участі Апостолів відбуваються кілька євангельських сцен (рис. 3.1.69). На 

південній стіні «Преображення» та «Зіслання Святого Духа», а на північній — 

«Вознесіння». За іконологічною концепцією сюжети «Вознесіння» та «Зіслання 
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Святого Духа» символічно розповідають про народження Церкви як Тіла 

Христового. До композиції «Вознесіння Христове» у вівтарній частині каплиці 

оо. Редемптористів у Івано-Франківську звертається також М. Зорій у 1935 р. 

[246]. Мотив «Зішестя Святого Духа» (рис. 3.1.48; 3.1.70) водночас 

представлений серед стінописів каплиці Святого Духа у церкви Стрітення 

Господнього (м. Львів). Розписи каплиці були виконані Я.-Г. Розеном.  

Ще однією сценою, де неодмінно присутні Апостоли та Діва Марія є 

«Успіння Богородиці». Зустрічаємо її лише в митців-українців, тому що 

католицька богословська доктрина розглядає смерть Матері Божої через її 

Вознесіння. Зокрема сюжет «Успіння Богородиці» опрацьовують у стінописах 

Ю. Буцманюк та О. Харків. Обидва митці використовують давню 

іконографічну схему даної теми, але молодий митець О. Харків, 

експерементуючи з можливостями інтерпретацій канону, доповнює образ 

постатями Отців Церкви, яких можемо ідентифікувати за їх вбранням-

облаченням (рис. 3.1.38). Накинуті на плечі омофори також можуть свідчити 

про причетність цих осіб до єпископського служіння або до числа семидесяти 

Апостолів. Складки плаща Христа, який тримає душу Марії, у вигляді 

сповитого немовляи з обличчям Богородиці, що немов створене з твердого 

матеріалу. Митець гостро і наче скульптурно трактує її риси, додатково 

підсилюючи об’єми темним графічним контуром. Усі постаті композиції 

худорляві та аскетичні, а також, як вимагає канон, наділені великими очима на 

дещо непропорційно модельованих головах.  

Мотив «Преображення» розробляє Д. Горняткевич як головний образ 

храму с. Вороблячин. Митець один з небагатьох, хто висвітлює євангельський 

сюжет повністю, включаючи у композицію образи пророків Іллю та Мойсея. 

Апостолів Йоана, Якова і Петра (рис. 3.1.34; 3.1.71―3.1.72) зображено у 

нижній, «земній» частині композиції. Їх уклінні постаті розміщено на тлі 

пустельного пейзажу у променях Божественого світла, які поєднують їх з 
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постаттю Ісуса Христа. Їх образи смирені та одухотворені, внутрішньо 

зосереджені.  

У стінописах та вітражах Східної Галичини у першій половині ХХ ст. 

часто зображали Апостолів Петра та Павла, зокрема, у храмі свв. апп. Петра і 

Павла на Личаківському передмісті м. Львова, де у міжвоєнний період члени 

товариства «Відбудова» виконували розписи. У симетричних повнофігурних 

композиціях обабіч головного храмового образу святі постають як небесні 

покровителі Церкви (рис. 3.1.73). Їх зображення доволі натуралістичні (з 

певними імпресіоністичними інспіраціями), але злегка видовжені пропорції 

облич та розподіл світлових партій свідчать про домінування канонічної 

іконографії. Аби надати образам національного колориту, митці прикрашають  

їх хітони на горловині та верхній частині рукава неширокими смугами 

вишивки. У чоловічому костюмі оздоба вишивкою цих частин сорочки 

побутували на території Бойківщини та Гуцульщини [19, с. 46]. У системі 

стінописів угнівської церкви Різдва Богородиці Д. Горняткевич також вводить 

образи свв. апп. Петра і Павла, що розміщені симетрично обабіч іконостасу у 

орнаментальних квадратних рамах (рис. 3.1.74―3.1.75 ).  

Мистецьку цінність мають вітражні інтерпретації образів цих святих, що 

були створені П. Холодним-старшим для храму у с. Мразниця. Вітражне 

полотно представляє парне зображення Апостолів (рис. 3.1.76―3.1.77). У цій 

композиції митець вдається до доволі небезпечного способу подачі фігур у 

віконному прорізі, дещо зміщуючи їх вліво та ризикуючи отримати 

композиційно неврівноважену площину вітражного полотна. Але, маючи 

природне, надзвичайне тонке чуття композиції, митцю вдається врівноважити 

їх у просторі, водночас надавши постаті св. ап. Петра легкої динаміки. Для 

сусідньо вікна митець створює зображення св. ап. Андрія (рис. 3.1.78). У руці 

він тримає сувій. П. Холодному-старшому вдалося за допомого розпису по склі 

показати канонічну особиву рису Апостола, за якою його завжди легко 

атрибутувати і без його знарядь, — сиве, розпатлане у всі боки,  волосся. Саму 
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постать святого художник вписує у площину вітражного полотна дещо 

зависоко піднімаючи Апостола над землею. Образ Апостола Андрія 

зустрічаємо також у сцені «Андрій Первозваний на Київських горах». 

Скульптури свв. апп. Петра і Павла для костелу у Городку разом із 

фігурою Богородиці (рис. 3.1.79) запроектував М. Внук, а різьбили вже у часі 

Другої світової війни А. Богус та Ю. Міколайський. Вони ж виконали 

архаїзовані вівтарі для храму [24, с. 474]. 

Постаті чотирьох Апостолів, які описали земний і небесний подвиг Ісуса 

Христа — Луки, Марка, Матвія та Йоана — відображають у свідомості 

християнина єднання усіх іпостасей Господа. У чотирьох книгах Євангелія 

Апостоли сформулювали чотири догматичні сутності Ісуса Христа. Згідно 

схематичної моделі символічних значень певних частин східнохристиянського 

храму, купол або куполи є відображенням Царства Небесного, вівтарна частина 

— неба на землі, а основний простір храму — земного буття [91, с. 15]. 

Традиційно для образів Євангелістів у храмах східної традиції відведено 

пандативи, або, як їх ще називають, «паруси». Вони поєднують купол храмової 

споруди, що символізує Христа, з основним простором будівлі. Євангелісти 

посіли хоч і невелике, але дуже важливе місце у образній семантиці храмової 

світобудови. Вони займають простір, який, відповідно до архітектурної 

конструкції хрестово-купольної церкви, тримає баню та розподіляє її вагу на 

підпорні стовпи й стіни. Це повністю відповідає функціональному 

призначенню образів Євангелістів у ієрархічній побудові іконології [91, с. 125]. 

Хоча, маємо зазначити, що на початку ХХ ст. допускалися деякі відхилення від 

усталеного канону, відбувалося його осучаснення. Тому присутня 

варіантивність трактування образів Євангелістів та їх розташування у просторі 

церкви.  

Подекуди фігуративні антропоморфні образи Євангелістів митці 

поєднують з тетраморфом чи повністю замінюють ним. Тетраморф — чотири 

живі істоти, які уособлюють кожного з чотирьох святих. Матвія асоціюють з 

http://www.kplavra.kiev.ua/Matfej.html
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ангелом у людській подобі, Марка з левом, Луку з телям (биком) та Йоана з 

орлом. Ці тварини є охоронцями чотирьох кутів Трону Господа і чотирьох 

сторін раю.  

У християнстві східної традиції з 1722 р. указом Синоду заборонено 

зображати Євангелістів у вигляді тварин [91, с. 145]. З цього моменту 

тетраморфи почали з’являтися лише як складова частина антропоморфних 

композицій з постаттю відповідного євангеліста. Митці Східної Галичини 

здебільшого дослухалися до цого припису під час створення монументальних 

храмових картин. Зокрема, результат їх роздумів на тему апостольського 

подвигу Євангелістів, бачимо у стінописах храму Преображення Господнього 

(м. Львів), виконаний на початку ХХ ст. митцями ТРРШ, завершений у 1906 р. 

[44, с. 64―67]. Образи Євангелістів трактовані у манері реалістичного 

малярства. Усі четверо тримають у правій руці перо, лівою підтримуючи 

розкрите Святе Письмо. Їх погляди спрямовані в одну точку. Митці 

акцентували їх єдність та нероздільність. Натомість, виконаний митцями-

емігрантами з Східної України розпис склепіння церкви свв. апп. Петра і Павла 

у Львові на території Личаківського передмістя, втілює дещо іншу ідею 

(рис. 3.1.80). Цілісність образів передається, як і у попередньому прикладі, за 

допомогою погляду, але у цьому варіанті Євангелісти дивляться один одному 

ввічі [10, с. 26―27]. Поліхромії виконані відповідно до тогочасних тенденцій 

модерну і перегукуються з стінописами Володимирського собору м. Києва, які 

багато митців того часу брали за зразок у розробці власної іконографії. В 

пандативах розміщає постаті Євангелістів Ю. Магалевський, виконуючи 

стінописи та іконостас церкви у с. Кам’янка (Старе Село) (рис. 3.1.81). 

Порівнюючи характер та стилістику образів іконостасу та стінописів прийшли 

до висновку, що автором більшої частини розписів виступив Ю. Магалевський 

[18, с. 16]. Також маємо зазначити, що митець в той час перебував під значним 

впливом П. Холодного-старшого. Вишуканість, ледь перебільшена витягнутість 

пропорцій, свідчить про бажання Ю. Магалевського поєднати візантійську 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9
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іконографію, реалістичність зображення та пошуки національної варіації 

сецесії. 

Доволі нетрадиційними є зображення Євангелістів М. Сосенка для храму 

св. Миколая у с. Підберізці. Образи розміщені традиційно у пандативах, але 

ідентифікують їх не підписи, а зображення їх тетраморфів на підпорних 

стовпах куполу. Вироблену іконографію самих постатей святих митець 

використовує і у подальших творах, привносячи  незначні видозміни 

здебільшого щодо колористичних аспектів. Зокрема, таке самоцитування 

відзначаємо у збереженому без змін і пізніших допрацювань храмі у с. Риків. 

М. Осінчук у стінописах церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Миклашів 

використовує схему, що своїм корінням сягає ще у часи катакомбної церкви та 

переслідувань християн. Саме тоді для зображення «Христос Пантократор» 

застосовувано було схематичний хрест з чотирма додатковими перекладинами 

на кінцях [110, с. 36] (рис. 1.1). У куполі храму, в центрі так званого 

розквітлого, багато орнаментованого хреста панує Христос Вседержитель. Його 

рамена завершуються округлими плетеними медальйонами з зображеннями 

Євангелістів. Хоч стінописи храму й були поновлені, але зроблено це було не 

надто фахово. Під тонким шаром олійної фарби проглядають контури 

попередніх темперних малювань та золочень (рис. 1.3). Це дало нам можливість 

ідентифікувати фотографію, подану М. Осінчуком у виданні про нього, не як 

фіксацію розписів Сокальського храму свв. апп. Петра і Павла, а саме як 

збережене, нехай і монохромне, зображення стінописів храму у Миклашеві 

[110, с. 36]. У розписах у Сокалі, також Долині, Калуші та ін. (рис. 3.1.82) 

митець розміщає Євангелістів традиційно у пандативах центрального куполу. 

У стінописах церков західнохристиянської традиції зображення 

Євангелістів рідко відокремлювались з загального ряду Апостолів. Здебільшого 

їх зображення можна зустріти як складову вівтарів або як церковну картину. 

Відповідно, у системі храмових поліхромій Церкви східнохистиянської традиції 

є усталене канонічне місце зображення Євангелістів. Тому доволі незвичною є 
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поява характерної іконографії східної Церкви у римо-католицькому храмі. 

Погрудні зображення Євангелістів збереглися у костелі Воздвиження Чесного 

Хреста с. Велике Колодно (рис. 3.1.83―3.1.84) авторства правдоподібно 

Я. Буковського, який здебільшого працював у Кракові [272, с. 96]. Він замолоду 

був одним з співорганізаторів спілки митців, літераторів, мистецтвознавців та 

етнографів, які у своїй творчості спиралися на народне мистецво. Ймовірно, що 

саме замилування місцевими галицькими традиціями і спонукало митця до 

зображення постатей Євангелістів, яких вкрай рідко вводили у систему оздоб 

стінописів римо-католицьких храмів. У цьому випадку проявився вагомий 

взаємовплив східної та західної релігійної традиції у монументальному 

мистецтві Галичини.  

До скульптурного образу євангеліста Йоана вдався П. Війтович, 

оздоблюючи  інтер’єр тернопільського римо-католицького костелу. Також у 

1925 ― 1926 рр. він разом з скульптором Л.-Я. Репіховським та архітектором 

Ю. Шостакевичем виконує на балюстраді головного вівтаря львівського храму 

св. Єлизавети фігури усіх чотирьох Євангелістів (не збережені) [282, с. 21]. Для 

храму у Єдліче (Підкарпатське воєводство, Польща) митець виконує сім фігур 

Апостолів та чотирнадцять барельєфів Хресної дороги. У 1927 ― 1928 рр. у 

стилі модернізованого класицизму постають фігури чотирьох Євангелістів на 

фасаді храму Архистратига Михаїла у с. Стара Сіль (рис. 3.1.85), виконані 

Ю. Міколаєвським, який загалом доволі багато працював у сфері релігійної 

скульптури, співпрацюючи з архітектором та скульптором Б. Віктором [24, 

с. 421]. Скульптури Ю. Міколаєвського, яким було надано округлих, 

тістоподібних форм, добре поєднувалися з характером архітектурних 

перебудов, здійснених Б. Віктором.  

Образи з християнської церковної історії. Зображення святих 

християнської Церкви повсюдно впроваджувалися у іконографічну програму 

оздоблення храмів, починаючи з часів занепаду Римської імперії. Поступово 

формувався художній канон зображень християнських достойників. На 
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невеликих іконах та на стінах храмів задля збереження уявлення про 

зовнішність святих фіксуються їх узагальнені, спрощені образи [91, с. 100]. 

Канон створювався на основі записаних автентичних відомостей про зовнішній 

вигляд святого або опису давньої ікони з його зображенням. Творилися певні 

правила передачі образу. Деякі, зокрема колористичні, вікові та ін., 

характеристики зберігаються дотепер у зображеннях святих як східної, так і 

західної систем оздоблення храмів. Сформований на початках християнства 

ієрархічний пантеон святих, складався здавна та доповнювався новими 

канонічними святими помісних (територіальних, регіональних, національних) 

церков [175, с. 30].  

Для греко-візантійської концепції християнства ще з часів Середньовіччя 

доволі традиційними у різних галузях монументального мистецтва стали 

зображення «Св. Георгій» (у слов’ян постає варіація — «Юрій Змієборець») та 

«Св. Дмитрія». Митці Східної Галичини (східного обряду), повертають ці 

образи у монументальне малярство. У стінописах постаті св. Дмитрія та Юрія 

за давньоруською традицією зображають на симетричних архітектурних 

елементах, утворюючи умовні парні зображення, так само як поширені у 

храмовій іконографії пари образів рівноапостольні Кирило і Мефодій, св. Іоан 

Златоуст та Василій Великий, Григорій Просвітитель та Миколай Чудотворець 

тощо.  

Саме зображення «Св. Юрій» або «Юрій Змієборець» були одними з 

найбільш розповсюджених на території України-Русі. Складова образу як 

воїна-захисника (патрона) поступово переважила мотив мучеництва та стала 

основою руської іконографії св. Юрія [118, с. 145]. Винятком можна вважати 

образ святого Єжи (відповідник Георгію-Юрію у польській мові) (рис. 3.1.86), 

який зустрічаємо серед персонажів стінописів Вірменського собору Львова. 

Контекст появи цього святого у розписах Я.-Г. Розена дещо інший ніж у 

православних та греко-католицьких церквах. Митець спирався на надзвичайно 

популярну в Середньовіччі так звану «Золоту легенду». 
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 Серед галицьких митців до образу «Св. Юрій» звертався найчастіше 

М. Осінчук, як один з найбільших прихильників поєднання візантійсько-

руської манери храмових оздоб з осучасненим ікономалярством [121, с. 7]. 

Митець розпочав свою працю у галузі монументального живопису у ц. Покрови 

Пресвятої Богородиці містечка Гримайлів. У образно-стилістичній системі 

розписів він вдався до традиційних зображень Богородиці, св. Йоана Предтечі, 

архангелів Михаїла та Гавриїла, св. Юрія та Дмитрія, розміщуючи їх 

симетрично справа та зліва від вівтаря. Хоча, як пише О. Мочульська, «постаті 

виконані доволі шабльонно, пр. постаті св. Гавриїла і Михаїла, або Юрія і 

Дмитрія зовсім подібні до себе, вони мають ті самі округлі обличчя з великими 

очима і рівними носами, ті самі пози, тільки деяка різниця заходить у колориті 

та аксесоріях. Колорит цих чотирьої постатей ясний, ніжний, — контраст до 

темного колориту Матері Божої і Предтечі, та медальйону Христа на 

склепінню» [1, арк. 4]. 

Образ «Святий Юрій», створений для храму Архистратига Михаїла у 

с. Завадів (рис. 3.1.87), є єдиним стінописом художника О. Харківа, збереженим 

на території сучасної України. Нам також відомі кілька стінописів митця 

завдяки світлинам, що зберігаються у архівах НМЛ ім. А. Шептицького. Серед 

них є образ «Святий Дмитрій» (рис. 3.1.88), ймовірно існувало парне йому 

зображення св. Юрія. З чіткими рисами місцевого антропологічного типажу, 

постать святого Дмитрія в О. Харківа зберігає іконну статичність пози, 

канонічну графічно-узагальнюючу систему трактування вбрання. Розкішно 

орнаментоване, середньовічне, з обладунком римського типу, пластинчасте 

вбрання воїна, круглий щит з рельєфним зображенням міфологічного 

соняшного лику, вказують на високий статус святого. Водночас у 

монументальному образі св. Юрія для завадівської церкви існує лише натяк на 

канонічність. У даному стінописі митець поєднує іконописну систему 

формотворення з реалістичним живописом. Традиційна за композицією схема 

зображає вершника на здибленому білому коні. Святий Юрій пронизує дракона 
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списом з тризубом на кінці. Загалом доволі динамічна композиція стінопису 

сповільнює візуально свій рух на постаті самого святого. Впевненість, навіть 

зосереджена меланхолійність його рухів, погляду, постави надає стінопису 

монументальності та цілісності. Цей твір натхнений давньою традицією 

сакрального мистецтва, водночас виявляє власні новаторські рішення митця. 

До постаті св. Дмитрія звертається також М. Сосенко, зокрема у 

поліхроміях церкви у с. Підберізці. Невелике зображення юного Дмитрія 

Солунського (рис. 3.1.89) розміщено митцем симетрично образ «Святий Йосиф 

Обручник» (рис. 3.1.90), який у розписах західноукраїнських храмів є 

рідкісним. Відповідно до апокрифів, митець зображає його як сивобородого 

старця, а сутністю його образу є праведність. На цій рисі акцентує увагу при 

зображенні святого Ю. Буцманюк, створюючи перед Першою світовою війною 

стінописи Богородичної каплиці у храмі оо. Василіян у Жовкві. Парним 

образом для постаті названого батька Христа митець обирає образ царя Давида, 

з роду якого св. Йосиф походив. Виходячи з цього, на нашу думку, такий 

іконологічний вибір є більш виправданим. У монументальній пластиці образ 

«Святий Йосиф» зустрічаємо здебільшого поряд з Богородичними 

скульптурами. Зображення праведника у скульптурі було характерне для римо-

католицької церкви, іноді саме він тримає Боже Дитя. Оздоби Католицького 

дому у Львові по вул. Городоцькій у 1909 р. монументальними, заввишки 

чотири метри, фігурами Богородиці та Йосифа (рис. 3.1.91) вважаються одними 

з останніх масштабних робіт А. Попеля [24, с. 205]. Релігійного забарвлення 

було надано відповідно Реколекційному домові оо. Єзуїтів (рис. 3.1.92) у Львові 

(вул. Залізняка, 11). На фасаді споруди скульптор С. Пйонтковський розмістив 

у нішах постаті св. Йосифа та св. Ігнасія Лойоли, засновника єзуїтського 

ордену, що асоціативно нав’язує ефект подібності рішення фасаду до 

попереднього твору А. Попеля. Але дещо нижче митець виконав рельєф 

«Богородиця з св. Станіславом Косткою та бл. Андрієм Боболою», який 

індивідуалізував пластичне ріщення образів та фасаду загалом. Фігури рельєфу 
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були дещо видовжені, зважаючи на специфіку розташування та вирізьблені з 

характерною для сецесії пластикою ліній та силуету. У 1911 р. скульптор 

вирізьбив для площі перед спорудою також фігуру Ісуса Христа, що несе свій 

хрест. Її було трактовано з модерністично спрощеними, узагальнено 

опрацьованими площинами (рис. 3.1.92).  

До образу «Йосиф Обручник» звертається кілька разів П. Війтович. Він 

виконав для інтер’єру тернопільського неоготичного костелу Матері Божої 

Неустанної Помочі (архітектор Т. Тальовський) фігуру праведника у мармурі, 

на жаль, знищену у часі Другої світової війни. Вівтар у храмі Матері Божої 

Громничої (тепер Стрітення Господнього), різьблений в часі Першої світової 

війни, був реплікою масштабного багатофігурного бічного вівтаря (збережені 

лише невеликі фрагменти у НГМ ім. Б. Г. Возницького) для храму 

св. Єлизавети у Львові. Композиція вівтаря була центричною, що задавала їй 

певної необарокової динаміки (рис. 3.1.93). Фігура святого була найбільшою за 

розмірами та разом з постаттю юного Христа творила візуальний центр вівтаря 

[24, с. 219―220]. Серед святих, образи яких П. Війтович виконував для храму 

св. Єлизавети, також були не збережені постаті святих Амвросія, Августина, 

Григорія, Єроніма та архієпископа Ю. Більчевського, який дуже прихильно 

ставився до митця. Повнофігурну статую свого покровителя скульптор різьбить 

вже по смерті священика для римо-католицького кафедрального собору у 

Львові. Серед інших скульпторів, які зверталися до образу праведника Йосифа 

можемо назвати М. Спіндлера, який виконав його фігуру (не збережена) для 

площі перед храмом кармелітів босих на Персенківці (м. Львів). Вже перед 

Другою світовою війною скульптура «Св. Йосиф Обручника з малим Ісусом» 

була виконана М. Внуком для костелу в Стрию, а у 1943 р. Образ св. Йосифа 

був різьблений для костелу в Вижнянах (рис. 3.1.94). 

У греко-католицьких храмах серед зображень святих переважають 

постаті тих, хто у своїй діяльності спричинився до освітньо-просвітницьких 

процесів християнської спільноти. Поширеними стають образи тих святих та 
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мучеників, які вплинули на формування національної самосвідомості 

українського соціуму. Мотив віроповчальності та проповідництва найбільше 

виявився у образах трьох святителів, отців церкви Василія Великого, Григорія 

Богослова та Іоана Златоуста. Їх образи включені до більшості тогочасних 

малярських програм храмових оздоб, які ми розглядаємо. Іконографічний тип 

святих, характерними рисами яких було відображення таких їх рис як 

Божественний розум в Василія, Божественний голос в Григорія та Прегарне 

світло Іоана, формується у Х — ХІ ст. Першопрохідцями ж у поверненні до 

монументальної іконографії Східної Галичини образів отців церкви були 

М. Сосенко та М. Бойчук. Нещодавно віднайдені, розчищені та законсервовані 

стінописи М. Бойчука у с. Словіта (рис. 3.1.95―3.1.96) є єдиними збереженими 

монументальними творами митця на території західної України [201, с. 98]. 

Вони досі не атрибутовані та не описані повністю, але, відповідно до колишньої 

монастирської приналежності приміщення й збережених написів на тлі 

композицій, можемо припустити наявність зображеннь саме отців церкви. До 

образів трьох святителів звертаються також українські митці Ю. Буцманюк, 

М. Осінчук, Д. Горняткевий, О. Харків. Спільною рисою усіх образів, 

створених цими митцями, є переосмислення канонічної традиції. 

Відштовхуючись від першоджерел, кожному з зазначених живописців вдалося 

втілити власну концепцію храмових оздоб, проявити індивідуальний стиль. 

Водночас, вони спромоглися досягти у зображенні такого рівня духовності 

образів, якого надзвичайно потребувала тогочасна греко-католицька Церква. 

Основну увагу митці зосереджують на ликах святих, надаючи їм характеристик 

місцевих типажів, зокрема доволі незвично змальовує образ «Іоан Златоуст» 

М. Осінчук (рис. 3.1.97). Розпис виконаний згідно апокрифічного опису 

великого учителя і особливості йому надає лише роздвоєна коротка борода, що 

виглядає навіть дещо недоречно на обличчі того звичайного сільського 

чоловіка, яким святого зображає М. Осінчук. Форма обличчя, очей та вус, 

характерна для українського етнічного чоловічого типажу, зведена митцем до 
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ікономалярських спрощень, подібно до образу Володимира Великого в 

Ю. Буцманюка. 

Образу Василія Великого у стінописах жовківської церкви оо. Василіян 

Ю. Буцманюк надає особливого значення. Він ледь не першим у 

монументальному мистецтві звертався до оповіді подій, пов’язаних з житієм 

святого Василія та до історії становлення василіанського чину (рис. 3.1.98) 

[154, с. 7]. Окрім повнофігурного образу святого, парного образові св. Іоана 

Златоуста, зображеного на одному з підпорних стовпів купола, митець створює 

цілу низку композицій з сюжетами житія святого Василія. Вони оздоблюють 

плафон храму. Але ці рідкісні зображення є невипадкові: вони пов’язані з 

натхненником греко-католицького Василіянського чину, а також з 

поліфункційним призначенням храму. Окрім парафіяльної жовківської святині, 

церква ще виконувала функції монастирського храму оо. Василіан (келії 

монастиря розташовані у суміжному приміщенні). Василій Великий написав 

багато релігійно-догматичних творів, зокрема, правила співжиття монахів. За це 

його іноді називають апостолом пера. Відповідно, центральною композицією 

склепіння є постать святого з книгою правил чернечого життя і пером у руках 

(рис. 3.1.99) [154, с. 9]. Осяяна божественим світлом постать святого 

підноситься над хмарою, на якій зображені ченці та черниці чину Василіян, 

мученики, представники кліру та митрополити, св. Йосафат, Нестор-

літописець, ймовірно, перший єрусалимський єпископ Яків Менший та 

св. Володимир Великий. Обрамлюють монументальну композицію склепіння, 

шість сцен по’язані з історією, функціонуванням та реформами чернецтва, 

зокрема василіянського чину. Окремо, на площині арочної конструкції, митець 

виводить сюжети житія св. Василія Великого, які на підтримку великої 

композиції склепіння заключено у «рами»-медальйони (рис. 3.1.101). Сцени 

«Василій Великий перед імператором Валентином», «Св. Василій годує 

бідних», «Смерть Василія Великого», зображають св. Василія як учителя та 

проповідника. Образ святого митець наділив спокоєм та мудрістю. 
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Монументальна фігура достойника у темному чернечому вбранні контрастує з 

оточенням та викликає враження безмежної впевненості у правоті тих істин, що 

він проповідує.  

В окремих композиціях образ «Григорій Просвітитель» є парним до 

образу надзвичайно шанованого на території України святого — Миколая 

Чудотворця. Ікона з його зображенням зустрічається ледь не у кожному храмі 

східнохристиянської традиції. Згадувані вище митці, дотримуючись 

іконописно-апокрифічного канону щодо зображень святого, переводять 

звичний та улюблений парафіянами образ у поліхромії згідно формотворчих 

засад монументального живопису. При цьому живописцям вдалося зберегти та 

відтворитим такі психологічні характеристики особи святого Миколая як 

доброта, лагідність, покровительство та заступництво.  

У когорті монументальних образів важливими є рівноапостольні Кирило і 

Мефодій. Історично ці святі невід’ємні один від одного, відповідно у 

стінописах вони найчастіше зображалися на симетричних архітектурних 

елементах. Їх монументальна іконографія повністю відповідала давнім 

іконописним прототипам, коли святих зображали у архиєрейському вбранні чи 

рясах схимників з книгою або сувоєм, заповненими літерами абетки у руках. 

Образи мали велике значення у системі стінописів з огляду на те, що саме 

кириличне письмо було одним з факторів національної ідентичності галицьких 

українців. Образи цих святих отців зустрічаємо у доробку М. Сосенка, 

М. Осінчука, Ю. Буцманюка та ін. 

Митці зверталися до образу Марії Маргарити Алякок (рис. 3.1.102), 

католицької святої, яка була засновницею культу Ісуса Христа-Чоловіколюбця 

або Христа з Відкритим серцем. У жовківській церкві оо. Василіан її 

зображено, припалою на коліна у екстатичній молитві, симетрично до образу 

Христа-Чоловіколюбця, на пілястрі ліворуч іконостасу. Відновлюючи підпис, 

невідомі добродії помилково її атрибутували як Марію Магдалину, що часто 

збиває дослідників з вірного шляху. Водночас образ Марії Магдалини 
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зустрічаємо здебільшого у сцені «Розп’яття». Було виконано також кілька 

скульптурних композицій з використанням її образу, зокрема велику сюжетну 

сцену «Похід на Голгофу» у каплиці Христа Милосердного у львівському 

римо-католицькому кафедральному костелі доповнено її окремо різьбленою 

постаттю роботи Т. Дикаса (рис. 3.1.103). Рельєфний образ «Марія Магдалина» 

створив також Ю. Міколаєвський за проектом Б. Віктора для костелу с. Вовків.  

Ще один жіночий образ зустрічаємо вже у екстер’єрній круглій 

скульптурі, на фасаді львівського неоготичного храму св. Єлизавети (тепер 

греко-католицька церква св. Ольги і Єлизавети). На одному з бічних фасадів 

встановлено фігуру його святої покровительки (скульптор Т. Блотницький), яка 

вирізняється плавністю опрацювання ліній, романтизованою пластикою форм 

(рис. 3.1.104). Відповідно до світлин моделі скульптури, Святу Єлизавету 

Угорську було представлено у образі королеви (сьогодень голову фігури 

втрачено), вбраною у розкішне середньовічне вбрання. Скульптуру 

«Св. Єлизавета» виконує також для головного вівтаря цього храму Я. Райхер-

Тот (рис. 3.1.105). До цієї скульптури мисткиня створила дві ескізні моделі 

[259, c. 75], оглядаючи які бачимо, що у фінальному результаті з штучного 

каменю було виконано узагальнений варіант. Ритмізовані складки вбрання, 

середньовічний головний убір на основі корони достатньо згармонізовані з 

оточуючим «кришталевим» оформленням вівтаря та надають йому величі, 

певної святковості. Обабіч святої було встановлено фігури св. Станіслава зі 

Щепанова та бл. Якова Штрепи (збережено) [259, c.77].  

Старозавітні образи. На початку ХХ ст. було здійснено кілька 

повномасштабних проектів, за якими на засадах художнього синтезу, на основі 

інтерпретації візантійської та ренесансних традицій суцільного наповнення 

простору, було створено непересічні за своїм естетичним та світоглядотворчим 

значенням стінописи храмів. У систему стінописів було повернуто сюжети 

Старого Заповіту, а також введено композиції з зображеннями 

персоніфікованих Дарів Святого Духа, Чеснот та Таїнств. Ця тенденція більш 
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характерна для храмів західної традиції, але виявила себе і у церкві східного 

обряду. З притвору, де сцени цього типу розташувались найчастіше, їх було 

перенесено на центральну частину храмового плафону. Певні паралелі щодо 

цих змін були пов’язані з розробкою постаті Бога Вітхого Днями та сюжетів 

Створення Світу у системі стінописів Володимирського собору Києва, що для 

багатьох митців на рівні з розписами краківського кафедрального собору 

авторства Я. Матейка стали взірцем для наслідування. Жоден (принаймні нам 

не вдалося віднайти) з цих мотивів не знайшов відображення у монументальній 

скульптурі. 

Актуальною у контексті світоглядного антропоцентризму, стає 

живописна розповідь митців про початки Світу. Старий Заповіт став джерелом 

натхнення для багатьох тогочасних митців. Найбільш докладно, відтворюючи 

усі сім днів, художньо опрацьовано процес Створення Світу на склепінні нави в 

унівському храмі Успіння Пресвятої Богородиці митцями студитської 

іконописної школи. Сюжет композиції, яка ілюструє Сьомий день, коли Бог 

відпочивав, представлений, як прийняття в небо святого Іллі на золотій 

колісниці. Цей образ можемо зрозуміти як персоніфікацію чернечого служіння 

20, с. 20]. Якщо в жовківській церкві оо. Василіан Ю. Буцманюк персоніфікує 

чернецтво через постать та діяннями святого Василія Великого, небесного 

покровителя чину, то в Уневі митці-студити звертаються до образу святого Іллі, 

який своїм жертвоприношенням Богові на горі Кармель, заклав підвалини 

створення найбільш аскетичного чернечого ордену західної церкви — ордену 

оо. Кармелітів [285, с. 502]. Образ «Святий Ілля» зустрічаємо також у доробку 

М. Бойчука. На невеличкій збереженій чорно-білій світлині фрески, виконаної 

митцем для каплиці Дяківської бурси (м. Львів), бачимо, що митець зобразив 

пророка, використавши одну з традиційних іконографічних схем, «Святий Ілля 

у пустелі» (рис. 3.1.106). І. Свєнціцький про цей стінопис писав: «...Бойчук взяв 

за основу до розписів фігурні композиції візантійсько-романського примітиву» 

[20, с. 20]. Таке трактування постаті святого та загалом метод формотворення 
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не зовсім схвально був прийнятий галицькою інтелігенцією, яка захоплювалась 

панівним стилем «сецесії» [20, с. 21]. Митець зосередив увагу на постаті 

святого, зокрема виділив його лик, характер якого вказує на аскетичний спосіб 

життя. Вбрання гранично стилізоване на основі візантійсько-руської 

іконописної традиції, навіть ще більше зведене до площинного, модульно-

орнаментального опрацювання. Тло фрески складається також з модулів, що за 

своєю формою нагадують неправильні кристали та імітують скелясті гори, 

проваля печери, що виправдано традиційною іконографією цієї схеми 

зображення святого Іллі [20, с. 17]. Деякі припущення щодо колористики 

розпису можемо зробити завдяки збереженій у НМЛ ім. А. Шептицького у 

Львові майже ідентичній станковій роботі [89, с. 15]. Стримана, але виразна, 

витримана на контрасті червоного і зеленого кольорів, постать пророка, 

контрастує з майже безбарвним, наближеним до сірого тлом [20, с. 20]. Варто 

зазначити, що у храмах східної традиції образ «Пророк Ілля» (рис. 3.1.107), 

одночасно з образом Мойсея (рис. 3.1.108), зустрічається також у сюжеті 

«Преображення Господнє». Зокрема, доволі вдало виконана Д. Горняткевичем 

сцена Преображення (рис. 3.1.34) прикрашає конху апсиди греко-католицького 

храму в с. Вороблячин.   

У Галичині не було строго встановленого порядку щодо складу 

іконографічних зображень у пророчому ярусі іконостасів. Поширеними 

зображеннями були як поясні, так і погрудні фігури пророків із розгорнутими 

сувоями у руках. Атрибути також не були канонічними, могли змінюватись, або 

бути замінені на сувій з текстом пророцтва. Згідно з усталеним в Україні 

каноном, пророчий ярус розміщували над композицією Деісус [91, с. 115].  

У стінописах тематика Старого заповіту та пророцтва масштабно була 

розкрита Ю. Буцманюком у жовківській церкві оо. Василіан. Конху апсиди він, 

взоруючись до давньої системи розташування зображень, зокрема у Софії 

Київській, заповнює постатями пророків, які провіщали прихід Месії: 

Дванадцять пророків, по шість з кожного боку, розташовані Ю. Буцманюком 
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обабіч жертовника (рис. 3.1.109―3.1.110). Нижче регістром, створюючи таким 

чином своєрідну подобу саме іконостаса, живописець розмістив апостольський 

ряд, центром якого є «Деісус» — образ Христа-Чоловіколюбця з Відкритим 

серцем (рис. 3.1.62). Таким чином акцентується основний богословсько-ідейний 

зміст храму. Серед пророків митець обирає праведних Авакума, Захарію, Іллю, 

Давида, Ієремію, Данила, яких зображає зліва від жертовника. Справа стоять 

Ісайя, Іезекііл, Мойсей, Міхей, Ісайя та Малахія. Вбрання традиційне, крім царя 

Давида та Данила, яких зображено у розкішному царському облаченні з 

короною та з левом, який мирно стоїть біля їх ніг. Всі вони кремезні, по-

чоловічому міцні, вишукані, але не витончено-аристократично, що було 

притаманно сецесії [33, с. 17]. Кожен з пророків наділений особистісними 

характеристикими, які автор виразив через їх атрибути, а також бачимо 

намагання показати мотив покори, смирення, прохання через пози та жести 

святих праведників.  

Я.-Г. Розен вдається до анторопорфного відображення пророцтва Ісайї 

(Іс.11, 1―3) [285, с. 507]. У фланкуючих площинах вхідної арки головної нави 

Вірменського собору митець зображає образно Дари Святого Духа (Чесноти). 

Персоніфікація абстрактних чеснот, відома ще з античних часів, особливо 

поширеною була в добу Ренесансу. Алегорично людські чесноти зображали у 

вигляді жінки або юнака, з властивими атрибутами [195, с. 524]. У Я.-Г. Розена 

образи чеснот більше уподібнені до ангелів у традиційному розумінні. Вони 

несуть в собі ознаки невинності, одночасно жіночої і чоловічої статі, на відміну 

від мальованих митцем в основних сценах інших ангелів, яких він наділяє 

виразно-чоловічими рисами, зокрема доволі грубо опрацьовуючи їх лики. 

Тендітні, ніжні постаті написані митцем у вишуканій колірній гама, що вібрує 

від жовтото до смарагдової зелені тла (рис. 3.1.111). «Дари Святого Духа» 

митець розміщає таким чином, що три верхні та три нижні постаті поєднані  

персонажем в блакитному вбранні з яблуком у руці. Відповідно до згадки 

характеристик Дарів у пророцтві Ісайї, кожен з персонажів композиції 
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наділений предметом, який мав би його ідентифікувати. Але складність 

атрибутування полягає у тому, що кожному культурно-історичному періодові 

притамані свої алегорії чеснот, тому доволі складно визначити яким саме 

періодом скористався Я.-Г. Розен. Існує декілька трактувань цих образів і 

проаналізувавши різноманітну літературу, ми схиляємося до визначень 

Й. Волянської [285, с. 281].  

Крім Я.-Г. Розена до образів Чеснот, зокрема так званих кардинальних, 

вдається Я. Буковський у стінописах храму Воздвиження Чесного Хреста у 

с. Велике Колодне. Поміж образами Євенгелістів митець зображає чотири 

чесноти. На відміну від розенівських вони підписані, що спрощує 

атрибутування. У медальйонах на склепінні нави постають образи 

«Заповзятість», «Терпіння», «Наполегливість», «Відвага» 

(рис. 3.1.112―3.1.113).  

Чеснотам протиставляються Пристрасті, Почуття. Відповідно парним до 

зображення Дарів Святого Духа є персоніфіковані образи п’яти почуттів та 

рівноваги (рис. 3.1.114). Жіночні образи Зору, Смаку, Слуху, Нюху та Дотику, 

розташованих півколом на вузькій вертикальній поверхні стіни, яку замикає 

постать Рівноваги (Гармонії). Вона в свою чергу є виразно чоловічою. 

Композиційний ритм, як і у симетричному мотиві Дарів, задають, виконані 

золотом, німби персонажів. Львівська варіація на тему чуттів назагал відповідає 

рекомендаціям Арістотеля, а зміни, що внесені, виглядають доволі жартівливо. 

Зокрема, атрибутом Дотику обрано їжака-дикообраза. Аби дещо нівелювати 

негативні описи почуттів, як джерел гріха, Я.-Г. Розен також вводить образ, 

який більше не зустрічається у поєднанні з почуттями — це постать Рівноваги, 

яка змістово поєднує обидві композиції. Хоча на можливий негативний вплив 

почуттів-пристрастей митець натякає за допомогою контрасту вбрання 

персонажів сюжетів, зокрема шати Почуттів набагато скромніші, ніж розкішні 

за своїм декором візантійського типу, вбрання Чеснот.    
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Серед Євангельських легенд, обраних Ю. Буцманюком, першою за 

хронологією Біблійних історій є сцена «Вигнання з Едему» (рис. 3.1.115). 

Темна, згорблена, заглибена у тінь, фігура Адама контрастує з вбраною у біле, 

світлою, тендітною постаттю Єви. Про їх несвідомий вибір, тяжіння Людини до 

забороненого, незвіданого додатково свідчить відсутність вбрання як такого, 

що дещо дисонує з простою, ледь прикрашеною вишивкою на рукавах, білою 

сорочкою ангела. На передньому плані Ю. Буцманюк зображає Єву. Відтворена 

зі спини, вона ледь обертається з надією на помилування. Митець наділяє її 

суто жіночим, трохи грайливим, характером: привабливе каштанове волосся, 

погляд з-під довгих вій, яким вона намагається розчулити ангела, але усе 

марно. Кожна умовна пір’їнка крил розгніваного Божого посланця вказує 

Адамові і Єві на темно-сіру безпроствітну безодню, яка чекає на них. 

Хвилястий, як язик полум’я, ангельський меч за секунду покарає Змія з 

людським обличчям. Лик ангела є уособленням непохитності, віри у свого Бога 

та беззаперечного виконання його настанов і наказів. Уся його постать, з 

випростаними під прямим кутом руками, у яких він тримає меч, утверджує 

постулати Віри та Божої Справедливості. Знехтувавши ними, перші люди 

змушені покинути Рай та прямувати у невідомість. Як і більшість з композицій 

старозавітнього ряду, ця доповнена невеликим еліпсоподібним медальйоном-

видінням з зображення Діви Марії Непорочного Зачаття, через яку 

розпочнеться спокутування першородного гріха [33, с. 48]. У сцені також 

присутній мотив мучеництва, а саме терновий кущ у правому нижньому куті 

картини. 

Наступний з обраних Ю. Буцманюком старозавітніх сюжетів, пов’язаний 

з темою Потопу, а саме «Жертвоприношення Ноя» (рис. 3.1.116). Осяяні 

веселкою, персонажі сцени зібралися біля жертовника, який, за Старим 

Заповітом, тоді було зведено вперше. З молитвою та надією вони дивляться на 

стовп священого диму, що здіймається до неба. Хтось, благоговіючи, дивиться 

на полум’я, дехто, на чолі з самим Ноєм, підносить молитви до небес. Обіцянка 
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Господа більше не карати людство Потопом, тобто повним винищенням, 

сповнює погляди персонажів надзвичайною любов’ю, бо у майбутньому життя 

Христа справджується теза про те, що «Бог є любов!».  

Перша безкровна жертва — «Жертва царя Мельхіседека» (рис. 3.1.117), 

постає наступною у ряді сцен Старого Заповіту. Це ще одна багатофігурна 

сцена циклу. Більшість воїнів Авраамового війська ще дивляться на 

Мельхіседека з недовірою, їх списи підняті і вони готові до бою. Але ті, хто 

повірив у таку жертву, вже кинули додолу свою зброю. У лівому нижньому куті 

частково видніє фрагмент щита та списа. Перешіптуються старійшини і за 

спиною Мельхіседека, не до кінця розуміючи його дії. Митець яскраво 

ілюструє різні види сумніву, що турбує другорядних персонажів сцени. 

Водночас, Мельхіседек і Авраам два сильні характери. Славетний, дещо 

загадковий, цар Мельхіседек звертається з жертовними дарами і до Бога, і до 

Авраама. Він вказує Авраамові шлях Божої правди, якій той мудро, з 

надзвичайною повагою скоряється. Образ Авраама сповнений покори та віри у 

Єдиного, ще не пізнаного Бога,  про що свідчать рухи, лик та постать мудреця 

загалом. Ці безмежні віра і любов знайшли продовження у найскладнішому 

вчинку Авраамового життя, коли пророк вів свого сина на заклання [33, с. 49].  

«Жертва Авраама» (рис. 3.1.118) стала наступною сценою циклу, 

обраного Ю. Буцманюком для оздоблення міжвіконних площин. Авраамове 

нерозуміння, але покора, страждання та біль, що читаються на старечому 

обличчі, перегукується з майбутніми стражданнями самого Бога через Христа. 

Відповідно цю композицію доповнено фігурою Спасителя, який несе свій хрест 

на Голгофу. Сцена «Хода на Голгофу» відтворена у багатофігурній 

скульптурній композицій Т. Дикаса для римо-католицького кафедрального 

собору у Львові. Автор зображає момент, коли батько й син вже дійшли до 

вершини пагорба, на якому мало відбутися жертвоприношення. Не відаючи, що 

на нього чекає, Ісаак показаний у момент, коли збирається скинути оберемок 

дров на землю, але перед тим ще обертається за дозволом до батька. У постаті 
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Авраама читається той біль, з яким давався йому кожен крок їх підйому. 

Знесилений, він усім тілом спирається на палицю. Ніби дивиться на глядача, 

але одночасно «через» нього, зосереджується на власних переживаннях. Його 

лик похмурий та скорботний, але виражає впевненість у власних діях. Дуже 

подібно зображає переживання батька та праведника Я.-Г. Розен. Його 

трактування образу Авраама відрізняється зображенням тієї миті Біблійної 

історії, коли Авраамову руку з кинжалом, занесену над тілом власного сина, 

зупиняє Божий посланець [285, с. 217]. На чорно-білій довоєній світлині 

бачимо, що початково Авраама було зображено з волоссям, але з часом частина 

стінопису зруйнувалася і зараз складається враження, що він є голомозим 

(рис. 3.1.119). Ангела ж митець написав у розкішному святковому 

дияконському вбранні. Він несе радість, тому що, опанувавши батьківські 

почуття, як це пізніше зробить сам Бог Отець, Авраам зміг з любові до Творця 

проявити готовність виконати його волю. Божого посланця наділено дуже 

виразними рухами. Образ Ісаака трактовано митцем досить нетрадиціійно: він 

лежить з закинутою назад головою (рис. 3.1.120). Відповідно юнак намагається 

перехопити погляд ангела, вимолити помилування, бодай зрозуміти, що 

відбувається. Звертаючись до доробку Я.-Г. Розена, маємо зазначити, що він 

вводить у структуру своїх поліхромій й інші фраменти Старого Заповіту, таким 

чином підводячи вірянина до певного значущого моменту з життя Ісуса Христа. 

Поряд зі сценою «Жертвоприношення Авраама», у стінописи вірменського 

храму Успіння Богородиці Я.-Г. Розен додає сюжет «Видіння святого Іллі», де 

відображає пророцтво Сивіли Лівійської. Ця символічна сцена, за твердження 

Й. Волянської, зустрічається доволі рідко, особливо у складі поліхромій. 

Виправданими відповідно є образи пророків та сивіл, створені Я.-Г. Розеном 

для цього ж прясла стіни. Їх повнофігурні постаті додатково підкреслюють 

вертикаль вікна та згруповані обабіч нього. Сивіла Еритрейська тримає квітку 

троянди, а Лівійська — запалену свічку (рис. 3.1.121). Закомпоновані парами 

постаті пророків та сивіл, вбрані у довгі шати, з великою кількістю складок та 
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драпірувань. Їх представлено як осіб похилого віку: чоловіки сивобороді, 

обличчя жінок прорізані лініями зморщок. Над головами пророків невеликі 

вогники, як символ присутності Божественого. Сивіл митець одягає у рожеві та 

жовті шати, покриваючи їх голови фантазійними розкішними головними 

уборами, що нагадують середньовічні. Зображення образів пророків та сивіл є 

логічним у контексті поєднання з основним сюжетом прясла — 

«Благовіщенням». Важливо відзначити, що у східнохристиянській іконографії 

образи сивіл є мало вживаними [285, с. 502]. 

Сюжет «Мідний змій у пустелі» (рис. 3.1.122) є наймасштабнішою 

сценою серед Старозавітніх за кількістю персонажів. Своїми муками на хресті 

Великий Учитель зцілить віруючих, як зцілив Господь народ Ізраіля руками 

Мойсея за допомогою Мідного змія. Жінка на першому плані простягає до 

хреста зі змієм своє дитя, старий батько з останніх сил підіймає голову сина 

задля цілющого погляду. Змій уособлює ті гріхи та спокуси, яким піддається 

Людина. Серед людей, що моляться на другому плані, бачимо дві загадкові 

постаті юнаків. Один у білій простій сорочині, з солом’яним кольором волосся, 

дивиться на хрест. Його обличчя одухотворене та осяяне Божою благодаттю. 

Образ другого юнака дещо вибивається з композиції. Він дивиться прямо на 

глядача, а його обличчя подібне на ранній автопортрет Т. Г. Шевченка. Окремо 

варто виділити, постать самого Мойсея. Вбраний у темно-коричневе, він 

жестом могутньої руки вказує на хрест, але погляд також звернений на вірян. 

Сцену доповнено медальйоном з сценою «Розп’яття», що іконологічно 

відповідає богословським трактування сюжету [33, с. 51; 91, с. 95].  

Завершальною сценою циклу є сюжет «Натан перед Давидом» 

(рис. 3.1.123). Прийшовши до Давида, Натан повідає цареві про Божу милість. 

Про це свідчить його жест: правицею пророк вказує на небо. Давид, ще не 

готовий до будівництва храму, його насуплені брови та рухи розкривають 

ставлення до щойно почутого.  
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Колористика частин стінопису Ю. Буцманюка, що представляють 

Старозавітні сюжети є загалом пастельна, додатково пом’якшена світлом з 

вікон підбанного простору. Контрасні поєднання митець використовує лише 

під час опрацювання других планів тла та для виокремлення важливих деталей, 

акцентів. У вбранні персонажів використані ледь забарвлені відтінки жовтого, 

охри, червоного, бузкового, блакитного та весняно-зеленого. Варто зазначити, 

що на чорно-білих збережених негативних світлинах бачимо, що Ю. Буцманюк 

саме за допомогою тонально-колірних комбінацій задає загальній композиції 

барабана певний структурований ритм, наявність якого, на рівні з 

центричністю, є однією з характерних рис східної іконографії як у стінописах, 

так і в іконописі [91, с. 10]. 

Створюючи образи старозавітніх сюжетів та персонажів митці могли 

дозволити собі менше дотримуватись канону, аніж у інших зображеннях. 

Головною умовою було стилістичне органічне поєднання цих образів з іншими 

стінописами. Саме завдяки цьому та своєрідному підходу до змістової 

організації храмового простору Я.-Г. Розену, Ю. Буцманюку та ін. вдалося 

ввести у храмові розписи низку персонажів дещо незвичних до сприйняття у 

монументальному контексті. 

Загалом старозавітні сюжети означені перехідним, неканонічним 

характером Євангельських легенд, що зумовлювало їх розташування у просторі 

храму. Якщо порівнювати сюжетні монументальні композиції першої третини 

ХХ ст. з подібними розповідними сценами попередніх епох, маємо зазначити, 

що, незалежно від конфесії, структурна побудова композицій найбільш тяжіє до 

візантійського типу декорування храмів та проторенесансного художнього 

трактування. Сюженні сцени не обтяжені великою кількістю допоміжних 

деталей. Пейзажі опрацьовані максимально узагальнено на дальніх планах 

композицій та є гранично спрощені. Цей прийом підсвідомо зосереджує увагу 

вірян на психологічних рисах людських образів. Варто зазначити, що кожен з 

персонажів займає своє, чітко визначене саме для нього місце у певній сцені. 
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Більшість з образів характеризується творенням відчуття всеосяжної надії, 

передчуття та мудрості. Саме мудрістю наділено образи старців — Бога Вітхого 

Днями, Ноя, Авраама, Мойсея. Вони можуть дати надію, показати вірний шлях 

у майбутнє. Ці образи присутні майже у кожній сцені старозавітнього циклу. В 

деяких випадках митці за допомогою окремих символічних елементів та 

деталей надають сюжетам та образам додаткових cенсів. Старозавітні 

персонажі у монументальному живописі Східної Галичини першої третини 

ХХ ст. стали виразниками яскравих передчуттів та психологічних настроїв, 

емоційної напруги, яка передана через колористику творів. Фігуративні образи, 

поєднуючись з оточуючим середовищем творять відповідну сюжетові 

атмосферу. Здебільшого для образів Старого Заповіту характерна титанічна 

сила (усі персонажі кремезні), розсудлива мудрість та гармонійна краса. 

Образи ангельських чинів. Іконографічну програму храмових поліхромій 

здебільшого складають складна система орнаментики, окремі персоналії та 

зображення ангелів усіх рівнів. Саме мотив з використанням ієрархії 

ангельських чинів усіх сфер є одним за найпоширеніших: від багатокрилих 

серафимів до Божих воїнів та людських помічників — архангелів. Ангел — 

сакральний образ, що є символом присутності та всеосяжності Божого Духа, 

уособленням ангела-охоронця, який оберігає націю, громаду та храм, зрештою 

кожну людину. Зручний для компонування, він має певну особливість — може 

бути вписаний у найскладніший архітектурний простір, а також легко надається 

до укладання у фризово-рапортний орнамент. Навіть найбідніші громади 

Галичини могли собі дозволити оздобити кількома зображеннями охоронців 

людського роду підбанний простір, пресвітерій або стіни своєї, навіть 

дерев’яної церковці.  

Розповсюдженою є композиційна схема, за якою безтілесих серафимів 

або ангелів зображають на склепіннях підкупольного простору або головної 

нави. Ясно-блакитний колір тла, вкритого хмаринками чи зорями, є праобразом 

Небесного Божого Царства, так званого Третього неба, де й існують ці 
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створіння без статі та віку. Побутувало кілька основних варіативних схем, що 

використовувалися відповідно до смаку та задуму автора, а також 

архітектурних об’ємів храму. Зображені у підбанному просторі довкола 

центральної точки, зазвичай означеної образом голуба — символа Святого 

Духа, херувими розташовувалися або фризом, або доволі хаотично, згруповані 

парами. Здебільшого моделями для написання ликів ангелів першої сфери були 

місцеві сільські діти. Їхні рум’яні здорові личка з великими темними очима 

увіковічнювали митці на стінах храмів.  

Дещо інша схема застосовувалася для стелі над навами. Центральна вісь 

визначалася напрямком головної нави зі сходу на захід (рис. 3.1.124). 

Симетрично щодо неї розташовувалися або херувими, або ангели на колінах, з 

молитовно складеними долонями.     

Аналізуючи принципи формотворення монументальних образів крилатих 

небесних посланців умовно розділятимемо їх на ті, які підсилюють центральні 

постаті та узагальнюють враження під час споглядання стінопису й ті, які є 

уособленням самостійних персонажів розпису. До перших відносимо 

представників першого рівня небесної ієрархії за Діонісієм Аріопагітом — 

безтілесих, багатокрилих, іноді безликих Божих духів, які найближчі до 

Господа Бога. У другу групу входять створіння третього щабля — архангели та 

ангели [162, с. 17].  

Мотив «Боже Воїнство» М. Сосенко починає розробляти ще у стінописах 

церкви Архистратига Михаїла в с. Підберізці. Найвдаліші фрагменти стінопису 

приховані від звичайного парафіянина, вони написані на стінах апсиди. 

Центральна сцена — «Новозавітна Трійця»: Бог Отець, дитятко Христос та 

Святий Дух в образі птаха. Дві композиції бічних частин апсиди є 

відображенням двох найосновніших функцій ангелів. Їх зображено як воїнів і 

як посланців. Зліва на чолі Божого війська традиційно сумний та суворий 

архангел Михаїл (рис. 3.1.125) у військовому короткому хітоні, у шоломі, в 

обладунках та з піднятим мечем. На відміну від композиції, запроектованої 
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М. Сосенком для вітража нави Успенської церкви у Львові, де св. Михаїл 

викликає асоціації з іконографією св. Юрія ХІ — ХІІ ст. Два інших ангели 

зображені на тій самій стороні у дияконських вбраннях. Їх облачення 

символізують служіння Господу. Один з ангелів тримає посох Мойсея з 

переплетеними зміями та хрестом — символом двох епох та Ісуса Христа, що їх 

об’єднує, у руках іншого — довгий тонкий срібний посох. Справа по центру 

архангел Гавриїл зі сферою, що споконвіку була символом Благовісті, та 

кадильницею, якою він відганяє злих духів. Ще один ангел, що є алегорією 

Рафаїла, якому дано силу зцілювати душі, стоїть з чашею Євхаристії та 

палицею, третій тримає у руках коштовне Євангеліє — книгу пізнання Бога, 

тому ймовірно є зображенням архангела Уриїла (рис. 3.1.126).  

Надалі М. Сосенко виробляє власну, майже незмінну композиційну схему 

ангельських чинів (рис. 3.1.127―3.1.128), яку він, зокрема, використовує у 

Славському, Рикові та Золочеві у 1910 — 1913 рр., пристосовуючи її до певної 

архітектурної форми. Молитовно складені руки, відсторонені одухотворені 

лики, погляди та думки звернені всередину себе. Застиглість та статичність 

поєднуються у них з стрімким рухом крил та вітром, що гуляє у складках одягу 

та волоссі. Ніби щойно зупинились і лише помахи великих, графічно 

опрацьованих, крил тримають їх у повітрі. Ангели, які існують на пограниччі 

світів, поєднали у собі буремне земне та досконале небесне. 

Вітражні ангели, виконані Ю. Буцманюком для розписів каплиці 

церкві Христа-Чоловіколюбця нагадують нам за колористикою та графікою 

уявної спайки вітражі та картони до них пензля М. Сосенка з церкви у с. 

Підберізці. Їх крила виграють кольорами веселки, а вбрання трактовано 

надзвичайно живописно, з використанням усіх законів світлотіньового 

сецесійного малярства, у якому для надання більшої виразності застосовувалася 

пливка звивиста лінія для формування контуру фігури та складок вбрання. За 

рахунок цього майже симетрична, статична композиція псевдовітража із 

зображенням Архистратига Михаїла (рис. 3.1.129) набула внутрішньої 
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динаміки та сили. Дещо інакше трактовано образ архангела Гавриїла (рис. 

3.1.130) у єдиній композиції, яка сприймається на просвіт і виконана у техніці 

свинцевого спайкового вітража. Загальна схема є більш спрощено-узагальнена, 

але малювання по склі дало можливість митцеві змоделювати доволі 

натуралістично широкі рукави та пояс сорочки архангела, його волосся, руки та 

обличчя. Тонально насичені крила, складені з шматочів яскравого барвистого 

скла та доволі темний, синьо-сірий колір тла створюють виразне обрамлення 

світлої фігури ангела. Простягаючи до Пречистої Діви ніжну квітку лілії, він 

сповіщає їй Благу Вість. Постать Діви Марії на протилежній стіні оточена 

фігурами шістьох ангелів та шістьох святителів (рис. 3.1.131), які з пошаною 

схилили голови перед нею. На золотому тлі, складеному, як з мозаїки, з 

маленьких шматочків фолії, їх крила виграють усіма кольорами веселки, ніби 

захищають Богородицю від світу. Для них характерні натуралістично 

трактовані обличчя з відсторонено-зосередженим виразом і, водночас, покірні, 

руки складені на грудях. Вони готові служити Божому синові, як і Савоафу, 

провадити людство у земних, буденних справах. Підкреслені різною за 

шириною контурною лінією, що переливається від світлого блакитно-

фіолетового до насичено синього, їх фігури, скомпоновані по троє доволі тісно, 

акцентують увагу на образі Богородиці. Їх лики прекрасні й досконалі, юні і 

безстатеві, але різні. Можна, навіть сказати персоніфіковані, бо створені на 

основі образу щораз іншої особи.  

Стриманішим і розважливішим у своїх мистецьких аспіраціях 

Ю. Буцманюк стає пізніше, розробляючи через 20 років проект оздоби 

основного простору храму. Повнофігурні зображення ангельських хорів митець 

застосовує у сюжетах «Вигнання з Едему», «Благовіщення», «Успіння 

Богородиці», «Поклоніння волхвів», «Вознесіння» тошо. Образи опрацьовані 

доволі схематично та описово, залежно від фабули композиції, але здебільшого 

ці Божі посланці вбрані у традиційні довгі білі сорочки, злегка прикрашені 

орнаментом, який є реплікою традиційної української вишивки. Їх оздоблені 
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сорочки-хітони підперезані тканими поясами (рис. 3.1.132). Орнаментика та 

розташування вишивок різниться певно тому, що інспірацією до їх виконання 

стали взори різних регіонів української Галичини. Митець передає ці 

орнаменти, не копіюючи їх, а лише використовує основну ритміку, дає натяк на 

певний регіон. Ю. Буцманюк пройшов своєрідну еволюцію у формотворенні 

ангельських чинів, у образах яких перейшов від сецесійних натуралістичних 

зображень до граничного узагальнення та майже графічної стилізації, 

інспірованої іконописною традицією. 

Витончена шляхетність та філігранна виваженість рисунку характерна й 

для творчості П. Холодного-старшого. Його небесні лицарі одночасно ніжно-

ліричні та суворо-зосередженні, сповнені внутрішньої напруги. Варто 

розглянути однофігурні композиції з образами архангелів. У вітражі 

«Архистратиг Михаїл» для Успенської церкви Львова, архангел постає як воїн, 

козацький патрон, що щитом і мечем захищає віруючих, якого традиційно 

зображено у лицарських обладунках. Вітражне полотно з Мразниці 

(рис. 3.1.133) відтворює образ архангела Михаїла у повному обладунку в 

шоломі, підшоломнику, металевому нагруднику. Він впевненно стоїть на полі 

бою. На відміну від львівського засклення Успенської церкви, де нижню 

частину композиції творить напівпрозорий килим, обрамлений жовто-блакитим 

візерунком, орнамент якого нагадує взори гуцульських ліжників, коричнувато-

зелену площину земної поверхні мразницького вітража, якою от-от покотиться 

вкрита смарагдовою лускою голова вбитого дракона-сатани, закцентовано 

спалахами молодих прозорих листочків, жовтих квітів та якраво-червоного 

взуття ангела. Хоч львівська композиція зовнішньо є більш динамічна, 

симетрична архангелові Гавриїлу у протилежному вікні апсиди, мразницька 

сповнена внутрішньою силою та напругою. Керманича Божого воїнства 

зафіксовано у кульмінаційний момент: його крила міцно стиснуті, обличчя 

схвильоване; він щойно виконав своє завдання. Якщо у львівському храмі 

Успіння Богородиці вітражі з образами архангелів (рис. 3.1.134) розташовані 
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праворуч та ліворуч «Богородиці Запорізької Покрови» у апсиді, то у Мразниці 

образ архангела Михаїла прикрашає вікно нави, а Гавриїла, Богородицю та 

ангела, який підносить хрест (рис. 3.1.135―3.1.137), зображено серед засклень 

апсиди. Створений для Мразниці образ Гавриїла світлий, по-весняному 

яскравий і легкий. Різноманітні блакитні вальори ще не складених до кінця 

крил, зеленкаво-смарагдовий плащ та рожево-бузкові скельця хітону надають 

образу відчуття піднесення та сповнюють надією.  

Центральним образом апсиди є саме «Ангел», що спускається з небес з 

хрестом у руках у промені світла. Згідно давньої іконографії «Благовіщення», 

цей небесний провісник з суворим і сумним ликом може бути уособленням 

Святого Духа. Уся увага глядача зосереджується на насичено 

ультрамариновому хресті, оздобленому орнаментом, характерним для 

різьблених дерев’яних хрестів.  

Вітражні полотна у церкві с. Мразниця, добре ілюструють прагнення 

П. Холодного-старшого до гармонії у рисунку і колористиці та до поєднання 

візантійської іконографії й національної традиції. Відштовхуючись від 

іконографічного принципу побудови ангельських крил з окремих сегментів, він 

створив своєрідне мереживо не за допомогою рисування по прозорій поверхні, 

а моделюючи кожне крило з окремих шкелець ледь забарвленого скла. Йому 

вдалося досягнути того, до чого тяжіли ще на початку століття найкращі з 

митців, створити індивідуальну, сучасну і в той самий час яскраво національно 

забарвлену систему формотворення у різних монументальних живописних 

техніках, зразків яких, на жаль, збереглося не багато.  

Ефект мережива спайкового вітража вдалося відтворити у стінописі 

одному з найкращих представників молодшого покоління тогочасних 

українських митців — Д. Горняткевичу. У стінописах Угнівської церкви 

Д. Горняткевич зосереджує увагу на опрацюванні образів архангелів Гавриїла 

та Михаїла (рис. 3.1.138). Постаті архангелів центрального купола мають 

характерні пози та атрибути, зокрема, посохи Божих посланців. Поставши 
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перед апостолами, що опустились перед ними навколішки, крилаті воїни 

застерігають їх і надоумлюють, вказуючи на Ісуса Христа. Лики їх прекрасні, 

одухотворені, але суворі, бо спустилися вони на землю з поважною місією, 

великі крила ніжних відтінків рожевого, блакитного та фіолетового кольорів 

мерехтять, ніби складені з шматочків скла. У меншому куполі церкви Різдва 

Богородиці навпроти Матері Божої зображений ангел-охоронець (рис. 3.1.139), 

що береже фундації С. Жуковського: угнівську церкву, школу й каплицю на 

кладовищі, де донатор Жуковський похований [67, с. 27]. Над обидвома 

групами персонажів ангел розкриває благословляючі обійми, в одній руці 

тримаючи пальмову гілку, у іншій — оливкову. Ажурне мереживо його крил 

осяяне Божественним світлом, що надає їм усіх барв веселки. Кожен сегмент 

виграє своїм, лише йому притаманним відтінком золотавого, блакитного, 

зеленого, бузкового та рожевого. Розправлені крила є дещо видовженими з 

зовнішнього нижнього краю, що було характерно для традиційної візантійсько-

руської  іконографії. 

Майстром творення сецесійних образів ангелів з тяжінням до 

акцентування рис національного орнаменту був Ю. Крупський. Створюючи у 

1902 р. проект розписів церкви Св. Духа при Львівській греко-католицькій 

семінарії [3, арк. 157―160], він врахував національну приналежність більшості 

вихованців. Пропонована орнаментика та дияконське вбрання ангелів створені 

під впливом давньоруських стінописів та візерунків народного декоративно-

ужиткового мистецтва (рис. 3.1.140). Ангел, який набув людської подоби, у 

руках тримає закриту книгу, що, згідно призначення споруди, може 

символізувати навчання та мудрість.  

Також у доробку митця вагоме місце займає стінопис, дещо іншого 

характеру, виконаний для храму в с. Кохавино у 1928 — 1929 рр. (рис. 3.1.141). 

Цей сецесійний за своїм характером стінопис вражає своєю вишуканістю і 

одночасно близькістю до народу. Троянди та мальви, які ростуть на кожному 

подвір’ї, дитячі личка, подібні до яких можна і зараз побачити в с. Кохавино, 
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жовто-блакитне мереживо ангельських крил надають образам особливої 

легкості, навіть жіночої граційності.  

Дещо у інший спосіб працювала над стінописами творчо-теоретична 

спілка П. Ковжуна та М. Осінчука. Їх розписи ніби перенесені з традиційного 

іконопису та книжкової мініатюри, але з врахуванням специфіки сприйняття 

монументального живопису. М. Осінчук займався здебільшого «фігуральною» 

частиною, а П. Ковжун укладав загальну орнаментальну схему храмових оздоб. 

Надзвичайною тактовністю вирізняються спільні праці митців. Кожен елемент 

стінопису — чи то орнаментальний фрагмент, чи фігуративний сюжет 

займають на площині локального тла саме той простір, що сприяє творенню 

гармонійної єдності усього композиційного задуму храмових декорацій. На 

початках їхньої співпраці стінописи дещо перевантажені орнаментикою, але з 

часом митцям вдалося віднайти рівновагу між орнаментом та фігуративними 

зображеннями. Трактуючи вбрання та лики доволі схематично, навіть, 

декоративно, М. Осінчук все ж послуговується принципами модерної для свого 

часу композиції та колористики. Таким чином образи ангелів набувають більш 

реалістичного звучання. Для формування враження умовного образного об’єму, 

замість традиційних для темперного іконопису пробілів, митець використав 

розкладку на три тони (рис. 3.1.142). Подібний підхід творив гармонійний 

акорд кольору та лінії. Таким чином, митець досягав поставленої мети: 

цілісною гармонією орнаменту та образів викликати у віруючих «піднесений та 

погідний настрій, що разом зі співом робить кожну нашу відправу такою 

чудовою» [120, с. 145].  

Ще у першій монументальній роботі для церкви містечка Гримайлів 

М. Осінчук зробив спробу сформувати певний образ ангельського духа, 

відроджуючи та модернізуючи візантійсько-руську традицію.    

Традиційно щодо розташування та вже в усталеній власній манері подає 

М. Осінчук образи ангелів (рис. 3.1.142) у церкві свв. апп. Петра і Павла у 

м. Сокаль, працюючи над оздобою храму спільно з П. Ковжуном та 
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Ю. Магалевським [175, с. 198]. Фігуративно-антропоморфні образи храму дещо 

губляться серед коштовної орнаментики П. Ковжуна, але композиція головного 

куполу опрацьована доволі гармонійно. «Христос Пантократор», образ який 

виокремлюється з орнаментального хреста, оточений херувимами та 

медальйонами з послідовно розташованим тетраморфом, символічними 

зображеннями Євангелістів. Нижче у простінках між світловими отворами 

куполу митці розміщують вісім повнофігурних зображень архангелів. Їх високо 

підняті крила, посохи Мойсея, сфери та коштовне дияконське вбрання дають 

розуміння їх важливої ролі у небеснії ієрархії. Ангели-помічники зображені у 

захристії, по центру євхаристійного сюжету. Стривожені обличчя, з рисами 

місцевих типажів, стрічки у волоссі та світле, прикрашене умовною 

українською вишивкою вбрання, сприяють «індивідуалізації» їх образів. 

У храмі Різдва Пречистої Діви Марії, м. Долина підкупольний простів 

оздоблено зображеннями чотирьох архангелів (рис. 3.1.143), які охороняють 

Христову віру, символом якої є розквітлий хрест [195, с. 184―187]. Ликам 

небесних духів М. Осінчук хоч і надає типових рис конкретного регіону, але 

вони залишаються стримані та відсторонені, погляди виявляють їх відсутність у 

земному світі, приналежність до Божественого престолу. Крила майстер 

трактує доволі декоративно, без плавних розтяжок та з чіткими межами 

кольорів. Подекуди шестикрилі серафими та херувими для досяйгнення майже 

повної симетрії набувають ще одну пару крил. Якщо постаті та сюжети 

розташовані на локальному тлі ніби обрамлені орнаментом, що ділить стіни на 

симетричні поля, то серафими та херувими здебільшого існують на цьому тлі 

без рамок та меж, у «вільному польоті». Це надає зображенням урочистості та 

викликає відчуття піднесення.  

У доробку митців зустрічається також образ архангела Гавриїла у сюжеті 

«Благовіщення» та образ «Архистратиг Михаїл». Зокрема, у Калуші та Зашкові, 

де храми освячено іменем цього небесного воїна, зображення архангела 

Михаїла є відповідно храмовим. Традиційно потрактований як провідник 
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небесного війська, він одягнений у лицарський обладунок. Монументальна 

поза, вогняний меч у руках надають його образу додаткової величі та 

значущості.  

Скульптурне втілення образу архангела-воїна (рис. 3.1.144) створює 

Ю. Міколаєвський (проект Б. Віктора), як рельєф фронтону для храму 

відповідної посвяти у с. Стара Сіль. У невеликому медальйоні напівоголену 

постать ангела з палаючим мечем зображено над драконом. Загалом 

нетрадиційна композиція вражає також використанням людського обличчя в 

образі нечистого. Загалом нечистого, Диявола або чорта, як головного 

антагоніста Бога та ангельських сил, у образотворчому мистецтві зображалі у 

вигляді змія, а також антропоморфної істоти з ратицями, свинячою шерстю, 

хвостом та очима. Цей персонаж був уособленням підступності та зла, зокрема 

в українському фольклорі. Здебільшого його антропоморфне втілення з 

людським обличчям вводилося до композиційної схеми «Страшний Суд».   

Протилежним до образу нечистого є зображення «Ангел-сурмач», яке 

зустрічаємо у доробку М. Осінчука, зокрема серед стінописів у храмах Сокаля 

та Калуша. Ангела зображено, у порівнянні з подібною композиційною схемою 

М. Сосенка, в умовному польоті, але за своєю суттю фігура є статична й 

нерухома. Митець уникає зайвої, на його думку, у сакральному стінописі 

натуралістичності [120, с. 115―116]. Зображення ніг, складок плаща та тороків, 

які тріпочуть у повітрі від швидкого польоту, натякають глядачеві на рух, який 

шойно припинився. Отримавши нове Господнє повеління, ангел поспішає 

повідомити його людям. Одночасно ангел-сурмач є провісником Другого 

пришестя Христа, а відповідно Страшного Суду (рис. 3.1.145), що обумовлює 

місце його розташування у храмі — над виходом. Подібне розміщення 

спостерігаємо також серед розписів виконаних у 1920-х рр. представниками 

Гуртка діячів українського мистецтва для храму святих апостолів Петра і 

Павла. Сцену «Страшний Суд» розміщено у дзвіниці над хорами. Композицію 

умовно розділено на дві частини. Їх єднає фігура ангела з терезами та сувоєм 
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діянь у руках. Обабіч нього — експресивні за колористикою та композицією 

зображення двох крилатих провісників (рис. 3.1.146). водночас, відповідно до 

усталеної іконографії сцени «Страшний Суд». 

Широкого розповсюдження традиція введення у стінописи великої 

кількості зображень ангелів, зокрема розроблена ще у ХV ст. для Люблінської 

замкової каплиці Святої Трійці низка образів ангельських чинів, була 

грунтовно переосмислена галицькими митцями початку ХХ ст., із врахуванням 

потреб та канону Східної Церкви. Ідучи різними шляхами митці прагнули 

створити певний власний канон. Лики постають або гранично стилізованими до 

кількох пластичних ліній, демонструючи певний український характер-типаж, 

або ж суворими, стриманими та аскетичними, і аж ніяк не солодкавими, 

невинними та жіночними, як звичайно у західноєвропейському релігійному 

живописі.  

Західна традиція моделювання ангельських образів найвиразніше 

відбилася у творчості скульпторів, які працювали на території Східної 

Галичини у першій третині ХХ ст. Наприклад, одним з перших 

монументальних творів для костелів Галичини П. Війтовича, які було виконано 

на прохання В. Садловського, стали чотири кам’яні статуї ангелів для костелу 

сакраменток (тепер Святої Трійці) у Львові (рис. 3.1.147) [22, с. 421]. Стосовно 

двох збережених фігур, зазначимо, що вони виконані у характерній для митців 

необароковій ліричній манері, із застосуванням для створення образу 

одухотворених, сповнених натхненного смутку, облич, складних поз (вони 

зображені у поклоні на одному коліні, руки розведені в сторони) та динамічних 

складок драперії. Одним перших і надзвичайно вдалих творів Я. Райхер-Тот 

став вівтар храму Марії Магдалини у Львові (рис. 3.1.148―3.1.149). Мисткиня 

закомпонувала фігури двох величних ангелів, які коронують Богородицю. Їх 

образи трактовані у стилістиці ар деко з бароковими та сецесійними 

ремінісценціями. Водночас композиція не є статичною. За допомогою 

піднятого волосся, розправлених крил, скульптор досягла ефекту 
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експресивного руху. Статичними та внутрішньо напруженими ж є вісім фігур 

ангелів-лицарів (рис. 3.1.150), виконані Я. Райхер-Тот для вівтаря тогочасного 

новозбудованого тернопільського костелу. Їх видовжені пропорції підкреслені 

піднятими, так званими гусарськими, крилами, названими так за подібністю до 

елементу військового обладунку польського середньовічного лицаря. Водночас 

обличчя сповнені молитовної зосередженості.    

Повнофігурні образи ангелів та архангелів сповнені внутрішньої напруги 

та динаміки, застерігають та одночасно закликають до дії. Велика увага митців 

була зосереджена насамперед на ритміці та художньому увиразненні 

композиції. Перенесений з традиційного іконопису змодернізований метод гри 

об’ємів пожвавлює загальну схему та акцентує на основних деталях. Важливою 

складовою образу було вбрання ангелів. Розповсюдженими є два основні типи 

— це прості білі сорочки, прикрашені умовною вишивкою, яка колористикою, 

ритмом та місцем розташування відповідає українському національному 

костюмові, а також дияконські, коштовно прикрашені, ризи з ораром, який є 

символом ангельських крил. Зовні статичні зображення сповнені внутрішньої 

напруги, неспокоєм, перебуванням між земним та небесним світом. 

Жорсткі рамки художнього канону храмового мистецтва не давали 

особливого простору для мистецьких імпровізацій та новацій. Але «дух часу» 

все ж проникав і у таку консервативну сферу як сакральне мистецтво.  

Найважливіші у традиційній іконографії іпостасі Бога та образ 

Богородиці у храмових поліхроміях Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

мали вагомий вплив на творення загального психологічно-настроєвого та 

художньо-естетичного наповнення храмів. В образах Бога Отця, Бога Сина та 

Богородиці очевидним є художнє поглиблення їх психологічних характеристик 

та емоційних станів. Зокрема, окрім зображення у іконографічній схемі Святої 

Трійці, доволі розповсюдженим стає творення у стінописах та подекуди 

монументальній скульптурі образу Бога Отця. Для скульптурних композицій 

характерною залишається окрема постать, що домінує у вівтарному просторі. 
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Водночас для живописних зображень поширеним є використання образу Бога 

Отця у сюжетних сценах Творення Світу та Старого Заповіту. Традиційним 

залишається трактування Бога Вітхого Днями через архетип могутнього 

сивобородого старця. В українських храмах образ додатково набуває 

національного забарвлення завдяки тому, що творить на основі художніх 

алюзій із зображенням митрополита Андрея Шептицького.  

Центральним у храмовій монументальній іконографії залишається образ 

Ісуса Христа. Окрім традиційних іконографічних схем «Пантократор» або 

«Вседержитель», створюються варіації іконографічної схеми «Христос 

Учитель», мабуть тому, що питання освіти, зокрема національної, тогочас 

залишалося надзвичайно актуальним. Поширеним є канонічне, наближене до 

іконописного, але з врахуванням специфіки монументального формотворення, 

трактування образу. Назагал серед сюжетних композицій найбільш 

розповсюдженими можемо назвати сцени «Різдво», «Розп’яття» та «Тайна 

Вечеря» (у різних іконологічних варіаціях). Для живописних композицій 

характерна складність та багатоплановість композиційних схем. Скульптурне 

трактування постає лаконічним та гранично узагальненим, зокрема у 

композиційній однофігурній схемі «Розп’яття».  

Живописним сценам «Різдво» та «Розп’яття», відповідно до сакрального 

змісту, митці надавали найвиразнішого психологічного наповнення. 

Граничного психологізму сцен митці здебільшого досягали через колористику 

окремих елементів композиції (зокрема насиченого темно-фіолетового та 

багряно-бордового кольорів), які надають композиціям драматизму та величі. У 

пастельно-стриманій, з використанням м’яких колірних сполучень, загальній 

колористичній системі стінописів першої третини ХХ ст., поява подібних 

акцентів спрацьовувала психологічно ефективно, задаючи потрібної 

настроєвості цілісному колористичному характеру храму. 

Образ Господа у різних іпостасях стає втіленням ідеї духовного лідерства, 

уособленням провідника-месії. Трактування образу Богородиці, який найбільш 
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залишався у межах канону, модернізувалося за допомогою посилення її рис 

заступництва та покровительства, зокрема у найбільш розповсюдженому образі 

«Покров Богородиці». Нововведення торкнулись найвиразніше суміжних 

сюжетів, зокрема введенню у сцену за бароковим принципом історичних та 

етнографічних образів. Етнографічний мотив використовувався також у образі 

самої Пресвятої Діви. Митці наділяли її зображення подібністю до узагального 

типажу української дівчини, підсилюючи образ елементами національного 

костюму. 

Ці образи що, творять основу християнської іконографії, заклали 

підвалини розвитку допоміжних, але не менш важливих образів 

монументального мистецтва Східної Галичини першої третини ХХ ст. Образи 

вищого щабля сакральної ієрархії виконувались митцями у неокласичній, більш 

реалістичній, манері, а також у стилістиці сецесії, неовізантинізму та ар деко.   

У стінописах та вітражах Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

розробка образів Йоана Хрестителя, Апостолів та інших християнських святих 

дає підстави зробити висновок, що у їх зображенні, помітне не лише цитування 

візантійсько-руської іконографії чи неокласичний реалізм, а й свідоме 

самостійне художнє опрацювання іконології образів. Стилістичні рішення 

зображеннь набувають виразнішої індивідуальної манери. Митці, зберігаючи 

церковно-малярський канон, поєднують його з сецесійними та 

неовізантійськими рисами. Мистецьке оновлення храмового мистецтва сприяло 

тому, що поліхромне оздоблення церков та костелів поступово позбувалося рис 

ярмарковості та низького естетичного рівня опрацювання образів. Основні 

образи Ісуса Христа та Богородиці доповнювались чисельними виразними та 

довершеними фігуративними образами святих, праведників та мучеників.  

Церковне монументальне мистецтво характерне перенесенням образів з 

вівтарів та іконостасів на стіни храмів, що значно посилювало їх вплив на 

вірних. Під час монументалізації постатей, святих не втрачали свого 

психоемоційного наповнення та іконо логічного змісту, який навпаки набував 
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оновленого звучання. Однією з культурно-мистецьких особливостей образів 

святих у монументальному живописі Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

стає їх підбір відповідно до освітньо-культурних процесів, що відбувалися на 

теренах Східної Галичини до початку Другої світової війни. Образи святих, 

окрім канонічних релігійно-духовних характеристик, подекуди отримали 

виразні етноментальні місцеві риси, що зближувало їх з вірянами.  

Відзначимо водночас наявність негативних образів персонажів, яка була 

доволі рідкісною та не чисельною. Здебільшого це образ Юди, а також царя 

Ірода та чортів у сюжеті «Страшний Суд». Образ Юди здебільшого є одним з 

образів сцени «Тайна вечеря» та вирізняється лише традиційними атрибутами, 

зокрема зображенням гаманця у руці. Про аспект позбавлення його святості 

свідчить відсутність німбу та відмінне від вбрання Апостолів.  

Найчисельнішою тематичною групою храмових образів є ангельські 

чини. Їх іконографію було дещо осучаснено, а. запропоновані іконографічні 

схеми відповідали новим естетичним та художнім засадам храмового простору 

Образи Божих помічників є важливою ланкою у трактванні біблійних сюжетів. 

Повнофігурні постаті ангелів отримували виразні етнонаціональні 

характеристики, трактовані відповідно до стилістики храму. 

Загалом, ідея Боголюдини, у якій у рівній мірі поєдналися божественне та 

людське, наскрізь пронизує храмове монументальне мистецтво першої третини 

ХХ ст. Божествені іпостасі та святі, створені тогочасними митцями Східної 

Галичини набувають порівняно високого рівня людяності, зовнішня подібність 

до лідерів народу та церкви, зокрема духовних лідерів УГКЦ митрополита 

Андрея та Йосифа Сліпого, наближує сакральні образи до вірян. Доволі повно 

опрацьовано у храмовому стінописі сюжети та сцени з життя Спасителя, що 

виражало його «земну» сутність. У образах монументального храмового  

мистецтва художники більш прискіпливо зверталися до відображення 

психологічних станів, спектр яких стає досить широкім та добре прочитуваним 

селянами. Водночас, традиційний образ Пантократора чи Вседержителя, задля 
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збереження образу святості храму, традиційно виносили у підкупольний 

простір, на відміну від житійних сцен, розташованих в нижній частині розписів.  

 

3.2 Образи історичних та культурних діячів, художнє втілення образу 

українського народу 

Традиція використання у храмовому живописі зображень постатей 

видатних історичних та культурних діячів сягає княжих часів. Спроба 

відбудови української держави після Першої світової війни призвела до ще 

актуалізації цієї теми серед митців, більшість з яких під час визвольних змагань 

перебували в епіцентрі військово-політичних подій.  

Мистецтво Візантії та Київської Русі, яку апологет неовізантинізму 

М. Бойчук вважав єдино виправданою у творенні національного мистецтва [73, 

с. 4], передбачало наявність у монументальному живописі ще з початків 

християнства зображень імператорів, князів, отців церкви та інших персонажів, 

що вплинули на хід історії людства та України зокрема. Безперечно, що 

формування феномену «бойчукізму» та його презентація широкому загалу на 

початку ХХ ст. мало певний вплив на появу у стінописах та вітражах Східної 

Галичини сюжетів історико-культурного характеру. Попередньо на тлі 

зростання рівня національної свідомості та самоідентифікації, натхнені 

прикладом поляків, які через масштабні проекти загальнонаціонального 

характеру популяризували власну історію та конфесію, Т. Копистинський, 

К. Устиянович, А. Манастирський, а також представники ТРРШ, зокрема 

О. Скруток [51, с. 117―119], Т. Пельчарський [51, с. 132], П.Сенюта [51, 

с. 181―182] ще наприкінці ХІХ ст. вводять у храмовий простір великі полотна 

та стінописи багатофігурних сцен «Андрій Первозваний на Київських горах» та 

«Хрещення України-Русі Володимиром Великим» [175, с. 26]. Натовп людей, у 

якому персоніфіковано образи, різні за характером сприйняття подій, які 

відбуваються, митці зображали здебільшого у традиційному вбранні різних 
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верств населення часів Київської Русі. Спільним з огляду композиційної 

побудови для варіацій цих сюжетів є розподіл площини сцени на дві частини, 

виділення образу Хрестителя як натхненника та провідника. Саме акцент на 

лідерських рисах набуває сильнішого звучання у образі Андрія Первозваного у 

першій третині ХХ ст. з приходом на Митрополитчий престіл Андрея 

Шептицького, зокрема у стінописі А.Манастирського у церкві Успіння 

Богородиці у селі Жовтанці. Зображення Бога Отця та деяких святих, зокрема 

Апостола Андрія, отримують впізнавані риси Митрополита.  

Аби передати етнонаціональний аспект автори стінописів ще з кінця 

ХІХ ст. вдавалися до використання традиційного українського костюму, 

найчастіше елементів вишивки, при створення композицій на релігійну 

тематику. У своїх ранніх стінописах Ю. Буцманюк для Богородичної каплиці у 

храмі оо. Василіан у Жовкві створює кілька дитячих образів у традиційному 

вбрані задля підсилення національних рис фрагменту розпису, де Богородицю 

зображено на троні, декорованому гуцульською різьбою. Елементи декору 

сорочок та крил ангелів, які за місцем розташування та ритмом нагадують або 

фактично ілюструють зразки традиційної вишивки зустрічаємо в більшості 

митців, зокрема і в Ю. Буцманюка. Прикметним є факт, що у творчості 

тогочасних митців Східної Галичини у образах ангельських чинів портретовано 

місцевих дітей, про що неодноразово згадується у їх спогадах. 

Також достатньо популярним, але у виконані наближеному до 

західноєвропейської класицистичної школи, є розповсюджений мотив 

«Христова наука», де традиційно зображався Ісус Христос, який навчає дітей 

або селян (робота невідомих емігрантів з Великої України, членів товариства 

«Відбудова» у церкві свв. апп. Петра і Павла Личаківського передмістя 

м. Львова [10, с. 26], вітраж М. Сосенка для церкви Архистратига Михаїла 

с. Підберізці, та ін.) (рис. 3.2.1―3.2.2). Тема освіти, окрім біблійно оповідного 

аспекту, мала ще і гостру суспільну актуальність. Окрім того важливим було 

зображення у сцені святково вбраних селян або сільських дітлахів. Це 
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додатково акцентувало образно-символічну народну складову у стінописах 

греко-католицьких храмів. У іконографічну програму церкви Архистратига 

Михаїла у с. Підберізці М. Сосенко вводить додатково вітражні композиції з 

зображенням «Христос Учитель», сцени «Христос і самарянка» та «Христос 

благословляє дітей». Рельєфна композиція «Христос серед дітей» (не 

збережена) була виконана скульптором А. Попелем у 1906 р. для фасаду 

каплиці найбільшого навчального закладу єзуїтів на території Австро-

Угорщини у Хирові. Загалом дитячі образи у національному українському 

вбранні зустрічаються також у зображеннях одного з шанованих святих 

Галичини, св. Миколая. Святий був особливо улюблений дітьми за 

передріздвяні дарунки та ласощі, тому саме в оточенні вбраних у святковий 

національний стрій дітлахів зображає Миколая Чудотворця П. Холодний-

старший на одному з вітражів для церкви с. Мразниця (Борислав) (рис. 3.2.3). 

У христологічному ряді образ народу зустрічаємо також у сценах та 

сюжетах, які відображають земне життя Спасителя [171, с. 25]. Наприклад, 

звертаючись до класичної іконографії «Різдва» у жовківському василіанському 

храмі, Ю. Буцманюк зображає на правій стіні притвору велику композицію з 

традиційним підбором персонажів, яких художник доповнює групою 

«пастухів» у народних строях (рис. 3.1.21). Композиційно діагональний 

розподіл площини стіни підкреслює саме ряд персонажів у традиційному 

українському вбранні. Жіноча та чоловіча фігури на першому плані зображені у 

доволі темних свитках насичених відтінків синього та брунатного. Свитка 

чоловіка, який опустився на коліна і фігура якого відтворена майже зі спини, 

прикрашена різнобарвним багатим орнаментом. Митець виробив власну 

систему орнаментування, використовуючи елементи оздоби 

західноукраїнського народного костюму. Свитка старого чоловіка на 

передньому плані прикрашена орнаментами характерними для Гуцульщини, 

але місце розташування їх на виробі більш звичне для Поділля чи Яворівщини 

[19, с. 56]. Багато орнаментовані зигзагоподібною вишивкою рукави сорочки 
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жінки, яка схилилася над колискою, за ритмом та формою наближені до 

традиційного орнаментування сорочок Східного Поділля та Львівщини, де 

рукави сорочок декорувались повністю [19, с. 56]. На другому плані зображено 

трьох молодих, святково вбраних селян, які, стоячи на колінах перед колискою, 

забавляють дитятко. Завершують цю групу три персонажі на задньому плані, 

один з них тримає ягня, що символізує спокуту гріхів [195, с. 452]. За деякими 

відомостями в образі музики-скрипаля митець зобразив себе. Онтологічна 

сутність іконічності передбачає, що кілька часових періодів та місць митець 

може об’єднувати в одній композиції. У цій композицій відзначаємо 

зображення на контрасті вбрання Богородиці, св. Йосифа та селян. Білі хітони, 

майже без прикрас, пурпуровий омофор Марії та фіолетовий плащ Йосипа — от 

весь їх одяг, одяг бідняків давньої Палестини. Селяни ж вбрані у святковий 

український стрій, з усіма деталями традиційних народних нош. 

Колористика сцени у порівнянні з загальним забарвленням композиції 

Розп’яття на протилежній стіні є теплішою, у ній переважаєють охристі та 

коричнево-червоні барви, яким протиставляються контрастні площини, 

відтінки темно-синього, блакитного та бузкового. Золотаво-охристе м’яке 

колірне забарвлення створює відчуття інтимності сцени. 

За подібною схемою, але дещо лаконічніше, з ухилом до більшої 

реалістичності зображень, трактує сцену «Різдво» Д. Горняткевич у стінописах 

угнівського храму Різдва Богородиці (рис. 3.2.5). Відповідно до 

загальновживаної концепції іконопису зображення знаходяться поза часом і 

простором, що зумовлено метафізичною основою релігійного мистецтва [244]. 

У нього «пастухи» це вже не святково багато вбрані люди, а змучені щоденною 

працею селяни в бідній одежині без прикрас. Двоє молодших нагадують 

семінаристів: найпростіше вбрання, босі, але з характерними для початку 

ХХ ст. зачісками. Старший чоловік на передньому плані взутий у чоботи (прояв 

поваги до віку), з характерними для тогочасного інтелігента акуратно 

підстриженими вусами (ймовірно у його образі митець зобразив замовника). 
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Ймовірно місцезнаходження храмів вплинуло на трактування митцями образів. 

Колишнє королівське місто Жовква було значно заможнішим ніж маленький 

Угнів, персонажі якого зображені відповідно набагато скромніше. 

Варіацією аналізованого сюжету є сцена «Поклоніння волхвів та 

пастухів» (рис. 3.2.6―3.2.7), яку Ю. Буцманюк змалював, на перший погляд, 

традиційно, але у композицію введено постаті руських князів та козаків в 

образах волхвів. На тлі простого вбрання козаків княжі плащі виділяються 

багатою, характерною за ритмом для давньоруських часів, рапортною 

орнаментикою. Загальна схема відповідає виробленій ще у Середньовіччі 

іконографії сцени, ремінісценцію якої можемо бачити в Я.-Г. Розена серед 

оздоб пресбітерію Вірменського кафедрального собору у Львові у сцені 

«Поклін пастухів» (рис. 3.1.57). 

Загалом на початку ХХ ст. вже сформувалася загальноприйнята когорта 

національних героїв, які були обрані натхненниками у боротьбі за національне 

самоствердження, українську культуру тощо. Окрім персонажів давньої історії, 

зокрема Київської Русі, за прикладом декору барокових храмів, у систему 

монументальних храмових оздоб повертаються важливі історичні постаті доби 

національно-визвольної боротьби ХVІІ ― ХVІІІ ст. Це впізнавані національні 

герої, такі як Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа та ін., а також 

узагальнені типажі, які персоніфікують різні верстви українського народу доби 

Гетьманства.  

Одним з тих, хто спричинився до розвитку окресленої тенденції був 

П. Холодний-старший. У вітражній оздобі Успенської руської церкви у Львові 

він використав образи та теми з історії України-Русі, а також раньомодерної 

України. Серед персонажів бачимо київських та галицьких князів, гетьманів 

Петра Конашевича-Сагайдачного та Богдана Хмельницького та ін. Окрім 

сюжетів на тему славного минулого галицького краю, П. Холодний-старший 

ненав’язливо використовує елементи вишивки та художнього ткацтва, 

характерні для регіону [70, с. 193].  
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Композиції засклень нави Успенського храму фокусуються на трьох 

важливих етапах розвитку християнства в історії України-Русі та м. Львова. 

Людські постаті у вітражних композиціях «Ченці святі Антоній та Феодосій 

Печерські і літописець Нестор» (рис. 3.2.9), «Святі Володимир та Ольга, Борис і 

Гліб» (рис. 3.2.10), «Петро Конашевич-Сагайдачний, інші гетьмани, міщанин 

Корнякт, жіноцтво і козаки» (рис. 3.2.11) оптично формують ядро структурної 

сітки вітражів. Їх виділено склом активніших та насиченіших кольорів з 

великою кількістю уточнюючих деталей та орнаментики вбрання, характерних 

для часу життя кожної з зображених персон. Суворість та завершеність, навіть, 

певна застиглість фігур підкреслюється візуально подрібненими лініями спайки 

динамічних верхніх частин композицій. Але, аби не перевантажувати загальну 

площину вітражних полотен, нижні частини зібрані зі шкелець пастельних 

зеленкуватих та коричневих відтінків, а верхні частини із зображенням 

ангельських чинів та пейзажів є світлими, ледь затонованими у ніжні рожеві, 

фіолетові та блакитні барви. Запропонований П. Холодним-старшим підхід до 

зображення у храмі епізодів національної історії не був новим, а радше 

реанімував подібну традицію часів Київської Русі та доби «козацького» бароко. 

Але найповніше та найпереконливіше зреалізований цей підхід саме у 

художньо-синкретичних розписах церкви Найсвятішого Серця Ісусового у 

Жовкві Ю. Буцманюком. Ймовірно, що інспірацією до зображення художником 

такої кількості історико-культурних діячів стали саме вітражні полотна 

П. Холодного-старшого в Успенській церкві Львова, створені дещо раніше. 

Глибоким історично-культурним змістом наповнені розписи півкуполів 

бічних нав храму Христа-Чоловіколюбця у Жовкві на теми «Берестейської 

Унії» (рис. 3.2.12) та «Покрови Богородиці» (рис. 3.1.42). Вони інспіровані 

історією української державності. Значного розповсюдження та варіацій 

набуває іконографічна схема «Богородиця Покрова», адже цей образ 

характерний лише для церков східного обряду. Сформувавшись ще за часів 

Київської Русі, образ активно популяризувався саме у часи козацтва [5, 237]. З 
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того часу Покрова постає захисницею та покровителькою українського 

воїнства. У першій третині ХХ ст. на території Східної Галичини образ знайшов 

своє втілення майже у всіх митців-українців краю. 

Барвиста, навіть, до певної міри строката юрба у сюжеті «Берестейська 

Унія» дещо контрастує з однорідністю колористичного рішення вбрання 

історико-культурних діячів композиції «Покрова». Якщо уважно придивитися 

до поглядів осіб, зображених у сцені «Берестейської унії», то помічаємо, що усі 

вони спрямовані у різні сторони. Тогочасні учасники суспільно-політичних 

подій, зробивши лише перші кроки до консолідації нації, ще не були згуртовані 

і послідовні у своїх діях. Композиція є доволі динамічна: різнобіч спрямовані 

погляди, рухи у різних напрямках, кожен з персонажів виявляє своє ставлення 

до подій, що відбуваються. Таким чином автор досягає високого емоційного 

насичення сцени; передає відчуття певного хаосу, розбрату й непорозуміння, 

що панувало у тогочасному суспільстві. Але у ХХ ст. прийшло розуміння того, 

що без відродження національної держави перестане існувати єдиний 

український народ. Тому й погляд майже усіх персонажів сюжету Покрови 

звернено в одному напрямку, до центру композиції. Об’єднані 

державотворчими думками, очільники УНР і ЗУНР хоч і прагнули досягти мети 

різними шляхами, рухалися вперед під сильним духовним проводом 

української греко-католицької Церкви, уособленням якої постає образ Андрея 

Шептицького (рис. 3.2.13) у центрі композиції. Також єднає їх ледь помітна 

стрічка жовто-блакитного прапора на тлі композиції.  

Важливою складовою частиною композицій є кілька виокремлених 

постатей. Знаковою є поява в обох сюжетах зображення дівчини у святковому 

національному строї (на наше переконання, в основі образу — портрет 

дружини митця), яка є алегорією українського народу. У сцені «Берестейська 

унія» її зображено відокремлено від загальної когорти діячів, у молитовній позі. 

Вона приймає благословення від отців новоствореної Церкви під покровом 

св. Йосафата (рис. 3.2.14), символізуючи цим як відстороненість тогочасної 
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політичної еліти від простого люду, так і пасивність самого народу. А у сцені 

«Покрова Богородиці» вона вже у вирі подій, бере безпосередню участь у 

творення своєї долі. Поряд з нею є образ чоловіка, який тримає сніп з колосся, 

що є символом щасливого майбутнього, про яке мріяли у голодні 1930-ті роки, 

відомості про які доходили і до Галичини (рис. 3.2.15). Символічним є 

зображення Голодомору у особі хворобливо-худорлявої дівчини у роздертій 

вишитій сорочці, яка оплакує своє дитя. У композиції «Покрова» також 

зображено ще одного традиційного для української національної персонажа ― 

кобзаря-бандуриста. Козак був уособленням народних ідеалів та світоглядних 

цінностей. Зображення Козака-Мамая у різних художньо-естетичних варіаціях 

можна було побачити ледь не у кожній українській хаті поряд з іконою. Тому 

вельми слушним є введення його до системи стінописів Ю. Буцманюком. Але 

струни козакової кобзи розірвані, що свідчить про поразку державницьких 

прагнень українців у вирі Першої світової війни. Водночас поруч вже впевнено 

крокує уперед юний представник «Пласту» (рис. 3.2.15) та збирає громаду до 

походу за свободу та незалежність завзятий сурмач (рис. 3.2.16). Юнак із 

сурмою у військовому однострої є центральною фігурою композиції на 

передньому плані сцени.   

Ймовірно ідея щодо використання портретів державних діячів у 

сакральному малярстві формувалася в Ю. Буцманюка під впливом побаченого у 

львівських, краківських музеях та італійських храмах. Творячи галерею діячів 

української історії та культури, від Берестейської унії до подій, у яких сам 

безпосередньо брав участь, митець добре розумів значення саме впізнаваності 

цих постатей. Одним з знакових аспектів було введення у систему храмових 

стінописів здебільшого символічно трактованого зображення митрополита 

Андрея Шептицького. Митець, вдавшись до зображення Митрополита у 

богородичній каплиці жовківського храму, наголошує на значенні цієї постаті у 

життєспроможності української нації. 
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Молодий художник Д. Горняткевич у роботі над стінописами храму 

Різдва Богородиці в Угневі також використав сюжет «Покров Богородиці» 

(рис. 3.1.43) для введення у стінописи персонажів національної історії. Митець 

використав досвід П. Холодного-старшого та Ю. Буцманюка, формуючи свій 

власний підхід до творення композиції, який можна охарактеризувати як 

історико-етнографічний. Крім видатних історико-політичних особистостей 

України, таких як Нестор Літописець, Тарас Шевченко та ін., він вводить у 

композицію власний символ єднання українських земель — зображення 

чотирьох жінок у традиційному вбранні різних регіонів Східної та Західної 

України, також пару молодят у традиційному строї Угнівщини, а також 

представників різних верств населення прикордонних з сучасною Польщею 

територій у їх повсякденному та святковому одязі.       

Д. Горняткевич скурпульозно аналізував спроби художнього втілення 

національної ідеї досвідченіших колег. Маючи потяг до мистецтвознавчого 

узагальнення побаченого та почутого, що пізніше виявився у його великих 

працях та критичних статтях з мистецтвознавства та історії українського 

мистецтва, художник шукав джерел інспірації у тих митців, яких брав собі за 

приклад. У Я.-Г. Розена він відзначав впливи ренесансу та бароко, для яких 

характерним було включати у фігуративні композиції особи замовників або 

патронів храмового будівництва [67, с. 30]. На стінах вірменського храму, 

майже з фотографічною подібностю з-під талановитого пензля Я.-Г. Розена 

постали зображення трьох архиєпископів Львова та багатьох інших впізнаваних 

мешканців міста та околиць. Особливо важливою є поява серед персонажів 

стінопису головного храму вірменської громади м. Львова особи митрополита 

Андрея Шептицького (рис. 3.2.17). 

Патріотичними за суттю та змістом Д. Горняткевич характеризував 

поліхромії, що їх творив у той час у церкві отців Василіян у Жовкві 

Ю. Буцманюк. Їх він визначає, як «цілі сторінки з давньої та новітньої історії 

України з постатями не лише діячів на полі церковного життя, але також 
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політиків, мужів науки, літератури й мистецтва». За тим самим принципом 

творить, на його думку, і П. Холодний-старший свої вітражі для церкви 

Успіння Богородиці у Львові, виявляючи, за допомогою вишуканих вітражних 

полотен, найбільш значущі аспекти та постаті історії Київської, Галицької та 

козацької Русі [67, с. 31]. 

Ознайомившись з усіма цими мистецькими напрацюваннями, після 

завершення роботи над першою частиною храму у червні 1934 р., митець 

повертається до роботи над образом Покрови Богородиці, який він задумав для 

другого, меншого за розмірами підбанного простору. У композиції сюжету 

Матері Божої Покрови, як опікунки культурного й суспільного життя в Україні, 

митець пропонує глядачеві схему побудови поліхромії, подібну до тієї, яку 

використав Ю. Буцманюк в жовківському храмі оо. Василіян. Але, 

залишаючись вірним собі, митець не переобтяжує сюжет чисельними образами. 

У цій поліхромії використано пейзажний мотив Львова та Києва, зокрема 

зображено найвизначніші святині цих міст. У стінописі Покрови є і 

метафорична національна символіка, і зображення представників інтелігенції, 

історичних провідників народу й самого народу (насамперед міщанства та 

селянства) східних, центральних та західних регіонів України у традиційних 

строях. Центром композиції є фігура Богородиці (рис. 3.2.18), що захищає 

людей Своїм омофором, та діти в національному вбранні, які тримають 

перехрещені, але ще не підняті прапори у національних кольорах.  

Зліва від Богородиці крокують представники міщанства та селянства, 

праворуч зібралася когорта провідних історичних діячів (рис. 3.2.19). Але, на 

жаль, не всі зі створених Д. Горняткевичем образів збереглися. На бані 

проглядають плями забілів, подекуди пізніше підмальовані без відновлення. 

Про первісний вигляд стінопису довідуємося від самого автора і можемо їх 

оцінити завдяки кільком збереженем фотографіям, зробленим помічником 

Д. Горняткевича, студентом Віленського університету (Вільнюс) О. Диким [67, 

с. 31] (рис. 3.2.20). Отже, ходу історичних персонажів розпочинає Апостол 
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Андрій з хрестом у руках, бо, за легендою, саме він приніс на наші землі 

християнство. За ним слідують хрестителі Русі, святі Ольга та Володимир. 

Княгиня Ольга тримає у руках макет храму, що нагадує Десятинну церкву, 

багатобанна просторова структура якої стала прообразом усіх храмів Руської 

Церкви східнохристиянського обряду. Наступним є Нестор Літописець. Він 

тримає розгорнутий сувій, на якому раніше були написані літери, у наш час 

втрачені під забілами. За задумом художника, у композиціїї було зображено 

також князя Данила Галицького у королівській короні та горностаєвій мантії, 

гетьмана Івана Мазепу та Тараса Шевченка. Саме їх образи було втрачено. 

Подібна доля оминула лише одного з творців українсько-руської літератури в 

Галичині, члена «Руської Трійці» Маркіяна Шашкевича. У оригінальному 

розписі його постать у повсякденному священичому вбранні передувала образу 

Дмитра Вітовського в однострої старшини УСС. Тому не дивно, що фігуру 

провідного політичного діяча ЗУНР було забілено, а місце, де вона знаходилася 

підфарбовано так, ніби її там і не існувало. Це добре видно за сучасного стану 

збереження розпису, тому що забіли робилися вапном, а воно має здатність 

роз’їдати і новий пігмент. Дивом зберігся образ митрополита Андрея 

Шептицького, який для митця був сучасником та втіленням відродження 

національної культури.  

Окрему групу складає друга частина персонажів, які уособлюють 

етнографічні регіони України. Можемо припустити, що на використання цього 

сюжету могли наштовхнути митця вітражі П. Холодного-старшого, де впадає в 

око саме етнографічна складова композицій. Зокрема, традиційне вбрання 

руських князів, орнаментика козацьких строїв та характерне вбрання львівських 

міщанок ХVI — XVII ст. Відповідно фундатора храму в Угневі Степан 

Жуковський з дружиною зображений Д. Горняткевичем у вбранні багатих 

міщан регіону. Показовою є також пара молодят у характерних святкових 

строях. Зображено дівчину з надзвичайно цікавим головним убором та у 

прикрашеній хутром свитці. За молодими було розміщено міщан традиційного 
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вигляду з передмістя Угнова та Застав’я. Поряд з ними жінки у вбранні різних 

етнографічних регіонів: холмчанка, киянка, подолянка та гуцулка [67, с. 32]. На 

жаль, до наших днів збереглися лише останні чотири жіночі фігури. Усі інші, з 

дещо незрозумілих причин, були поховані під шаром вапна.  

У скульптурах до образів сучасників та донаторів, переосмислюючи 

ренесансну традицію, вдається П. Війтович, розробляючи композицію вівтаря 

св. Йосифа для костелу св. Єлизавети у Львові. Серед образів донаторів вівтаря 

варто виділити залізничників (храм знаходиться неподалік львівського 

головного вокзалу) та архієпископа Ю. Більчевського. 

Отже, розглянувши зразки образів історико-культурних та політичних 

діячів у монументальному живописі Східної Галичини першої третини ХХ ст. 

можемо зазначити, що українські митці зробили важливий крок до відродження 

давніх традицій українсько-руського монументального мистецтва, зокрема 

сакрального. А з урахуванням того, що церква для українця майже завжди була 

центром духовності та міцності нації, чітким ідентифікатором народу, традиції 

зображення патронів та провідників народу серед святих і праведників було 

відроджено саме у храмовому живописі. Розглянувши наведені приклади, 

можемо зробити висновки, що фігури діячів історії, церковного та культурного 

життя здебільшого характеризуються певною статикою, навіть їх незначні рухи 

є фіксовані, завершені. Це надає їм переконливості, свідчить про внутрішню 

силу, яка необхідна провідникам народу у будь-які часи. Також варто 

наголосити, що митці початку ХХ ст., маючи можливість вивчати теоретичні 

напрацювання багатьох поколінь у галузі композиції, вдало користувалися 

засадами статики і динаміки у побудові композиції та правилами поєднання 

великих та малих форм на площині. 

Церковна традиція виокремлює з державно-релігійних діячів тих осіб, які 

найбільше вплинули на становлення української Церкви. Це особи є 

канонізовані. У стінописах та вітражах храмів Східної Галичини першої 

третини ХХ ст. найчастіше зустрічаємо постаті святих княжих часів: 
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рівноапостольних Володимира та Ольгу, страстотерпців Бориса і Гліба, 

преподобних Антонія та Феодосія Печерських, Нестора Літописця, а також 

Йова Почаївського та першого святого мученика греко-католицької Церкви 

Йосафата Кунцевича. 

Образи рівноапостольних Ольги та Володимира оздобили храми Жовкви, 

Рави-Руської, Угнева, Успенські церкви Львова та Мразниці тощо. Образи 

Володимира Великого та княгині Ольги є найчисельнішими серед зображень 

святих української Церкви. Їх осучаснену іконографію у стінописах, починаючи 

з перших монументальних робіт, розробили М. Сосенко та М. Осінчук. 

Рівноапостольних Ольгу та Володимира зображають у величному княжому 

вбранні, аби показати, крім шанобливого ставлення до них, ще й надзвичайну 

велич тогочасного Києва та Русі [69, с. 21―25]. «Княгиня Ольга, — вважає 

історик М. Чубатий, — стоїть дійсно на перехресті релігійної та культурної 

історії Руси-України» [197, с. 186]. За свідченнями літописців, княгиня була 

наділена «чоловічим характером», надзвичайною силою духу та мудрістю 

державного діяча [69, с. 25]. Саме ці риси здебільшого намагалися передати 

митці. 

До розробки образу княгині та інших українських святих від початків 

своєї творчості в ділянці монументального живопису звертався М. Осінчук. 

Аналізуючи його першу спробу у цій галузі, стінописи церкви у Гримайлові на 

Тернопільщині, О. Мочульська зазначає, що «Постать княгині Ольги, з круглим 

лицем, великими очима, одягом нагадує більше жінку Ярополка, князя 

Волинського і Галицького з мінятури латинської псалтири Ярополкової матері» 

[1, арк. 10―11]. О. Мочульська також звертає увагу на те, що історичні 

костюми персонажів стінопису є прописані дуже докладно. Той самий підхід у 

трактуванні образів державних діячів Київської Русі спостерігаємо і у 

подальших стінописах митця. У Сокалі, Калуші та інших храмах Галичини вже 

у спілці з П. Ковжуном, М. Осінчук розробляє образи рівноапостольних Ольги 

та Володимира в екстер’єрі храмів та у люнетах підпружних арок 
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(рис. 3.2.21―3.2.22). Художньо-формальне рішення митцем образів 

рівноапостольних святих мало значний вплив на трактування останніх учнями 

іконописної школи при монастирі оо. Студитів в Уневі, якою М. Осінчук 

керував на початку її діяльності. 

У національній свідомості особа княгині Ольги є невіддільна від її онука, 

Хрестителя Русі, Володимира Великого. Саме поняття «Київська Русь» 

насамперед асоціюється з постаттю Володимира Святославовича. Перед 

митцями постає складне завдання: створити образ князя як могутнього 

державного діяча, що зумів під своїм началом об’єднати руські землі та 

милосердного християнина високих моральних чеснот. Відповідно у стінописах 

і вітражі постаті св. Володимира та Ольги, як і рівноапостольних Костянтина та 

Олени, доволі часто об’єднані у єдиній композиції (ця традиція формується у 

бароковий період). У с. Мразниця під Бориславом П. Холодний-старший 

створює вітраж із зображенням рівноапостольних Володимира та Ольги, що 

оздоблює один з віконних отворів (рис. 3.2.23). Основою композиційної 

побудови є фігура Володимира. Хоч вона дещо зміщена вліво від центральної 

вісі, аби надати простору для зображення княгині, основний акцент зроблено 

саме на постаті князя. Ольга ж стоїть за онуком, смиренно визираючи з-за його 

плеча. Тут її образ дещо відрізняється від традиційного зображення по-

чоловічому суворої правительниці, вона швидче постає як турботлива 

наставниця та покровителька. Лику рівноапостольної княгині надано м’яких 

жіночних рис, на відміну від різких ліній її обличчя у трактуванні того ж 

П. Холодного-старшого у вітражі львівського Успенського храму (рис. 3.2.24). 

Ліричною та жіночною постає перед нами княгиня Ольга також у стінописі 

Ю. Буцманюка для Жовківського храму отців Василіан (рис. 3.2.25―3.2.26). 

Тримаючи обома руками перед собою хрест, вона своїм прикладом лагідно й 

переконливо спонукає до поглиблення віри у Церкву та її ідеали. У трактуванні 

Ю. Буцманюка постать княгині Ольги є уособленням чеснот Богородиці та, 

водночас, типового образу української жінки. Її ліричний образ дещо 



156 

 

співзвучний трактуванню постаті юної княгині роботи М. Нестерова для 

Володимирського собору у Києві. Володимира Великого Ю. Буцманюк 

зображує як суворого та мудрого воїна, як уособлення святості [64, с 11]. 

Розміщений у медальйоні, образ доповнено невеликим зображенням тризуба, 

вписаним у коло. Святий уподібнений до типового галичанина з пишними 

вусами, хоча зазвичай його зображали дещо молодшим з тонкою темною 

смужкою вус. Дещо міфологізована постать князя традиційно наділена 

дорогоцінною короною з хрестом. Прочитання образу князя Володимира 

Д. Горняткевичем дещо відрізняється від усталеного характеру його зображень 

(рис. 3.2.27). Київського князя відтворено без жодних лицарських атрибутів та 

хреста, відсутнє дотримання історичної правдоподібності щодо вбрання. 

Володимир зображений у повний зріст, з молитовно складеними руками. У 

Д. Горняткевича князь постає як ідеал милосердя та смиренної покори Господу.  

Образи св. Ольги та Володимира чи не єдині, які задумувалися і кілька 

разів були виконані у скульптурних оздобах храмів. А. Коверко виконує 

монументальні, виразні за формою, кам’яні постаті українських 

рівноапостольних святих для храму Святої Трійці в Потеличі 

(рис. 3.2.28―3.2.29). Планувалося встановлення до 1000-ліття Хрещення Русі 

пам’ятника Володимиру Великому на площі біля собору св. Юра у Львові. Вже 

були узгоджені скульптурні моделі св. Володимира, а також Данила 

Галицького, св. Кирила і Мефодія авторства С. Литвиненка, але, ймовірно, 

через брак коштів, вони так і не були встановлені [78, с. 200]. 

П. Холодному-старшому вдалося у вітражах Успенської церкви м. Львова 

поєднати образи усіх найвизначніших українських святих княжого періоду. Він 

зображує історію становлення України-Русі та християнської церкви на її 

теренах. Крім вже згаданих рівноапостольних святих, і водночас вагомих 

державних діячів, Володимира Великого та княгині Ольги, П. Холодний-

старший додає до них ще образи молодих князів Бориса і Гліба. Стоячи позаду 

батька та прабабусі, вони похмуро й зосереджено спостерігають за діями 
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Володимира. Він жестом ніби зупиняє їх молодечий запал, стримує від 

необдуманих вчинків. Вбрані у дорогі шати та високі коричневі шапки, княжичі 

виглядають дещо скромніше за батька. 

Майже одразу після своєї мученицької смерті Борис і Гліб були визнані 

чудотворцями та заступниками перед Богом «за землю Руську», за нові 

християнські ідеали [69, с. 42]. Саме образи страстотерпців творять другу 

велику підгрупу святих княжих часів. Перші канонізовані українські святі, вони 

змалку жили за християнськими законами, і загинули, не піднявши руку на 

старшого брата, загинули від його ж меча. Давньоруські літописи передали у 

образі Бориса власне розуміння святості, сформулювали новий етичний ідеал 

поведінки, яким мав керуватися давній русич у своєму житті. Як каже літопис, 

народжені від матері болгарки-християнки, княжичі Борис і Гліб були, як «дві 

світлі сяючі зірки поміж темних» [69, с. 43]. Відповідно до літописних описів, 

М. Сосенко та П. Холодний-старший наділяють цих святих рудим, золотавим 

волоссям та тендітною тілобудовою (рис. 3.2.30). Бориса часто зображають з 

прикладеною до грудей рукою. У «Сказанії про страсть і похвалу святих 

мучеників Бориса і Гліба» знаходимо опис зовнішності Бориса, що відповідає 

згаданому вище формотворчому підходові. Святий мав невелику, молодечу 

бороду та вуса. Саме тонкі вуса є характерною рисою обох давньоруських 

новомучеників. Їх образи — уособлення одвічної боротьби Добра і Зла, Бога і 

Сатани [65, с. 45]. Колористично витриманими є образи мучеників створені 

М. Сосенком у с. Жовтанці на Львівщині для храму Успіння Пресвятої 

Богородиці [176, с. 110]. 

Ю. Буцманюк зображає постаті та лики Бориса та Гліба дуже подібними, 

адже вони єдинородні брати від однієї матері (рис. 3.2.31―3.2.32). Вбрані у 

розкішні князівські шати, Борис тримає у руках хрест, Гліб — Євангеліє. На тлі 

Борисової постаті зображено його військо, яке, пройняте князевою 

доброчесністю, відмовилося зрадити свого провідника. Святих подібного рівня 

чеснот літописці порівнюють з ангелами [69, с. 45]. Обравши смерть, 
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непротивлячись їй, вони здобули свободу та наблизились до Христоподібної 

святості [186, с. 112—117]. 

У М. Осінчука образ Бориса наближений до образу князя Володимира 

(рис. 3.2.26; 3.2.33), тоді як Гліб постає перед вірянами молодим безбородим 

лицарем, з щитом, мечем і хрестом (рис. 3.2.34). Вони разом із братом є 

заступниками українського народу перед Богом. 

Ідучи складним шляхом Божої віри та любові, багато хто з священичого 

кліру був удостоєний канонізації. Серед інших виділяються постаті 

преподобних Антонія та Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерської 

лаври, так званих отців руського чернецтва, та реформаторів монашого життя; 

також зустрічаємо поодинокі зображення Нестора Літописця та Йова 

Почаївського. Постаті пребодобних печерських ченців здавна вважалися 

ідеалом смиренномудрості [69, с. 59]. Преподобного Антонія найчастіше 

зображають як аскетичного старця, худорлявого, з впалими щоками та 

великими мудрими очима. Він зміг дистанціюватися від спокус, створити 

чернечу спільноту Києво-Печерської Лаври. У іконографії преподобного 

Феодосія переважає образ чоловіка середніх літ, з темним волоссям, суворого 

та впевненого у своїй правоті. Обидва ченці традиційно вбрані у чернечі ряси. 

Голова старця Антонія майже завжди закрита капюшоном темного чернечого 

плаща, який приховує його обличчя. Зацікавлення викликає розробка образу 

св. Антонія М. Сосенком для Михайлівської церкви с. Підберізці (рис. 3.2.35). 

Печерський аскет тримає перед собою ікону Преображення Господнього, що є 

нетрадиційним для його іконографії у монументальному живописі. У його 

образі прочитується певна подібність до постаті Йосипа Сліпого, ректора 

Святодухівської львівської семінарії та наступника митрополита Андрея. 

Використання митцем переосмислених портретних рис Й. Сліпого у образі 

св. Антонія стало своєрідним передбачення майбуття УГКЦ. 

Преподобний Нестор є носієм істинного знання та патріотизму, джерелом 

історичної правди. Відповідно саме з цими людськими чеснотами має 
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асоціюватися його образ і у вірян. Митці наголошують на його місії хроніста 

давніх подій, кропітку працю над творенням джерел пізнання історії рідної 

держави. Нестора зображають з сувоєм або за роботою. Зокрема Ю. Буцманюк 

змальовує його з пером у руці, яке зараз ляже на папір складною мозаїкою 

давньоруських літер та сюжетів (рис. 3.2.36). Характерною рисою лику святого 

є його відстороненість, заглибленість у власні думки та роздуми. Маштабність 

розробки стінопису храму Христа Чоловіколюбця у м. Жовкві, призначення 

храму для чернечого чину надали можливість Ю. Буцманюку розробити у 

поліхромії ще один образ, симетричний щодо розміщення постаті Нестора 

Літописця. Це преподобний Йов Почаївський (рис. 3.2.37). Найбільша святиня 

Західної України, Почаївська Лавра була центром збереження традицій, 

суворим поборником національної ідеї. Відповідно образ преподобного Йова 

надзвичайно суворий та переконливий. Міцно стоячи на ногах, тримаючи у 

руках розкриту книгу, він з-під лоба, пронизливо дивиться на глядача, на 

відміну від Нестора Літописця, що ніби за благословенням здійняв очі до неба. 

Переконливість образу Йова Почаїського підсилено контрастом його 

гостроверхого каптура у порівнянні з м’якими округлими формами вбрання 

преподобного Нестора. 

 Традиційно означені образи святих зображають на ідентичних 

архітектурних елементах, симетрично до іконостасу та центральної вісі храму. 

Здебільшого це пілони або люнети, тому постаті святих зображено у повний 

зріст та, за допомогою кольору та виразних акцентів, підкреслено центричність 

композиційної схеми (рис. 3.2.38). 

До складних процесів реформування чернецтва у ХVІ ― ХVІІ  ст. 

звертається Ю. Буцманюк. Монументальну композицію склепіння нави 

обрамлюють шість сцен з настановами щодо чернечого побуту зліва та історії 

становлення чину отців Василіан за часів свм. Йосафата й реформи 

василіянського чину з правої сторони (рис. 3.1.100). Сцени з монашого життя 

алегорично зображають основні засади побуту руського чернецтва: 
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перебування у аскезі та постійна молитва. У одній з композицій митець, окрім 

образів монахів, окремим символічним аксцентом робить зображення 

митрополичого собору св. Юра (Львів). Дещо інші за характером, насиченіші за 

кількістю персонажів є додаткові сцени, змальовані митцем на протилежній 

стороні від центральної композиції. Вони відображають процес реформ, якими 

незадоволений натовп, до якого звертається священик.  

Образ першого мученика греко-католицької Церкви єпископа Йосафата 

Кунцевича постає окремою темою серед поліхромій храмів першої третини 

ХХ ст. Його образ своєрідно і найповніше розроблений у капличці, присвяченій 

цьому святому храму оо. Василіян у Жовкві роботи Ю. Буцманюка. Також 

зображення свм. Йосафата зустрічаємо у стінописі церкви Архистратига 

Михаїла у м. Калуш роботи М. Осінчука (рис. 3.2.39). Митець розміщає 

півпостать святого у невеликому медальйоні, з традиційними мученицькими 

атрибутами — пальмовою гілкою та хрестом. Святий вбраний у плащ з 

капюшоном, прикрашений трьома біло-червоними горизонтальними смугами, 

на голові мітра, стилізована на латинський зразок [195, с. 365]. Така іконографія 

св. Йосафата є доволі розповсюджена, зокрема її використовує М. Сосенко у 

роботі над образом для іконостасу церкви св. Миколая у м. Золочів. Хоча для 

стінописів храму у с. Підберізці митець використав дещо інший підхід 

(рис. 3.2.40). Святого у чернечому василіанському облаченні зображений зі 

складеними на грудях руками (як у небіжчика). У техніці вітража подібний 

образ дуже вдало розробляє П. Холодний-старший (рис. 3.2.41), створюючи 

різнобарвне вишукане засклення для храму Успіння Богородиці села Мразниця. 

Розробляє тематику мучеництва Йосафата Ю. Буцманюк, відворюючи 

визначальні моменти його життя. Одна з композицій зображає маленького Івана 

Кунцевича перед Розп’яттям у храмі, куди він прийшов разом з батьками 

(рис. 3.2.42). Сцена є цікава тим, що несе у собі подвійний зміст: одночасно 

відображаючи віруючих батьків, які серйозно та суворо привчають сина до 

Божої Церкви й, натякаючи на його майбутню долю, сповіщає про ней. Не 
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випадково простір уявного храму, до якого прийшли персонажі картини, 

оздоблено саме фрагментами із зображенням Благовіщення (бачимо лише його 

частину, але полум’яні крила ангела та жіночий силует дають розуміння 

сюжету) та Розп’яття з клеймами страсного циклу довкола фігури Спасителя 

(рис. 3.2.42). Маленький Іван уважно слухає матір і заворожений побаченим, 

дивиться на Господа, за якого піде на мученицьку смерть. Сцена вбивства св. 

Йосафата змальована митцем надзвичайно динамічно і драматично 

(рис. 3.2.43). Образ попа, який протиставляє свій хрест хрестові архиєпископа, 

теж присутній у композиції, як уособлення протистояння православних і 

уніатів. Ймовірно початковий задум дещо відрізнявся від втіленого, або зазнав 

змін від вимушених забілів вапном у повоєнний час, але в нижній частині 

композиції можна розгледіти два силуети. У одного видно лише руку, інший 

читається досить добре. Це постать чоловіка, з традиційним білим комірцем 

священика, якого штовхнули і він впав на підлогу (рис. 3.2.44). Фрагмент 

обличчя ще одного загадкового персонажа, що дивиться прямо на глядача, 

бачимо за піднятою рукою св. Йосафата (рис. 3.2.45). Можемо лише 

припустити, що цей образ є автопортретом митця, тому що зобразив він лише 

верхню частину обличчя.  

Образ свм. Йосафата у стінописах храму Святоуспенської унівської лаври 

митці-студити доповнюють розписом «Христос Сівач». Поєднання цих образів 

вони трактують як підкреслення жертовності поборника унії Йосафата 

Кунцевича, а також символ його монашого служіння [139, с. 68―69]. Ймовірно 

саме з огляду на таке розуміння «Притчі про сівача» П. Холодний-старший у 

систему стінописів Святодухівської семінарської вводить подібно трактовану 

сцену. 

Церква та її сакральний простір були основним місцем збору української 

громади та основним центром ревіталізації національної культури, тому поява 

цих персонажів була логічною та історично обумовленою. Храм був ледь не 

єдиним місцем, де український дух хоч дещо завуальовано міг бути виявлений 
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у достатній мірі. Перші прояви національної ідентифікації українських храмів 

базувалися на перенесенні зразків традиційної орнаментики на грунт 

монументального мистецтва. 

У подальшому, спираючись на сформовану здавна традицію введення у 

монументальне мистецтво образів історико-політичних діячів, українські митці 

першої третини ХХ ст. розвивають започатковану наприкінці ХІХ ст. 

тенденцію до зображень св. Ольги та Володимира, свм. Бориса і Гліба, Нестора 

Літописця та Йосафата Кунцевича, впроваджують їх образи у монументальні 

оздоби храмів. Таким чином вони прагнули підкреслити тяглість та 

самостійність української нації, засвідчити та відродити давню славу Київської 

Русі. Образи святих української Церкви утверджували специфіку національного 

менталітету та церковної традиції. Поєднані з новочасними тенденціями у 

монументальному малярстві образи святих рідної землі мали відродити у 

громади віру у правомірність та необхідність національного самоусвідомлення, 

певну самопожертву заради майбутнього батьківщини та народу. 

Значний вплив Богородичного культу на теренах Галичини здавна 

спричинив поширення сюжетів з житія Матері Божої. Серед біблійних 

персонажів вищого ієрархічного щабля Пресвята Богородиця виділяється 

фактором свого земного походження, тому у іконології акцент робився завжди 

саме на її спорідненості з світом земним, відповідно з народом. Насамперед, 

варто зазначити, що однією з найвживаніших іконографічних схем стінописів у 

першій третині ХХ ст. є сцена «Богородиця Покрова», яка була характерною 

для саме греко-католицьких храмів Східної Галичини. Цій сцені українські 

митці надавали виразного національно-патріотичного забарвлення через 

введення до системи храмових оздоб образів сучасників, провідників нації. 

Зокрема у систему стінописів введено образи гетьманів, єпископів, 

митрополита Андрея та ін., а також групи персонажів з вирзними національно-

етнографічними характеристиками. Серед образів святих такі митці як 

Д. Горняткевич, Ю. Буцманюк, П. Холодний-старший розміщують образи 
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світських персоналій та очільників духовенства. Ці образи відзначались 

суворістю, монументальністю, драматизмом та смутком. Але суворість у цьому 

випадку швидше відображає зосередженість, готовність до усвідомлених змін, 

смуток — це біль поразки та водночас готовність до продовження боротьби, 

віра у можливість досягнення мети, подекуди, на жаль, ціною доволі великих 

втрат. Таким чином, було прокладено шлях до відродження давньої традиції 

зображення історико-культурних діячів у монументальному живописі та 

пластиці. У контексті «олюднення» храмового простору тенденції різних 

християнських конфесій були дещо подібними. Індивід, що у першій третині 

ХХ ст. ототожнює себе з своїм корінням та Батьківщиною, спонукав 

тогочасних митців до введення у систему стінописів, окрім образів історико-

культурних та політичних діячів різних епох, узагальненого образу народу. 

 

Висновки до розділу 3 

Храмове монументальне мистецтво, канонічне за своєю суттю, 

побудоване на основі літургії та християнських цінностей, загалом не було 

надто «відкритим» для художньо-образних та естетичних змін. Водночас, 

греко-католицька Церква, переживаючи у першій третині ХХ ст. період 

значного духовного та організаційного піднесення, активно впливала на 

храмове мистецтво. У польських та українських інтелектуальних колах 

константували низький художньо-естетичний рівень храмового сакрального 

мистецтва ще у другій половині ХІХ ст., що сприяло залученню до декорування 

храмів найкращих тогочасних митців і ця тенденція зберігалась у першій 

третині ХХ ст. Національні громади, усвідомлюючи духовне значення Церкви, 

ініціюювали трансформації у змістовому та художньому наповненні 

костельного та церковного монументального мистецтва. Ці прагнення 

співпадали з позицією щодо храмового мистецтва самої Церкви, зокрема греко-

католицької. 



164 

 

У тогочасному храмовому монументальному мистецтві, незалежно від 

храмової приналежності, зміни відбувались синхронно і за спільним 

типологічним зразком. Традиційні біблійні образи перебуваючи назагал в 

межах усталеного церковного канону, набували деяких нових модернізованих 

рис, що знайшли свій вияв у дещо видозміненій колористиці, у формотворенні 

образів отців церкви, св. Дмитрія, св. Єлизавети та ін. Особливо важливим 

вважаємо появу у храмовому просторі персонажів церковної історії, культурно-

історичних та політичних діячів. У храмове мистецтво митці «повертають» 

образи історичних та культурних діячів, тих що були канонізовані Церквою, а 

також і цілком світських осіб (князів, королів, гетьманів). У католицьких 

храмах наприкінці ХІХ ст. митці, зокрема Ян Матейко, починають вводити у 

систему храмових оздоб образи місцевих святих, а також образи польських 

королів.  

Храмове мистецтво було чи не єдиною сферою громадського життя, де 

без перешкод українські митці могли повномасштабно та цілісно показати 

національну культуру, заакцентувати її. Починаючи від введення у релігійне 

мистецтво місцевих типажів та елементів традиційної орнаментики, 

запозиченої з ужиткового мистецтва, українські митці першої третини ХХ ст. 

(М. Сосенко, П. Ковжун, Ю. Буцманюк, А. Манастирський, Ю. Магалевський, 

М. Осінчук та ін.) впроваджують у систему храмових оздоб стінописи з  

образами персонажів національної історії та культури.   

Панівними залишаються біблійні образи христологічного та 

богородичного циклів, зокрема образи Бога у всіх іпостасях (Бога Отця та Бога 

Сина), Богородиці та Апостолів. До євангельських сюжетів, вводяться 

додаткові образи святих, зокрема св. Юрія, св. Дмитрія, св. Василія Великого, 

св. Григорія Просвітителя та ін. Окрім традиційних іконографічних схем 

виокремлюємо яскраві прояви трактування образу Йоана Хрестителя у доробку 

Я.-Г. Розена та Я. К. Смучака, які продемонстрували тяжіння до символізації 
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образів та надання їм релігійного містицизму, притаманного не лише 

тогочасного станкового, але й монументального мистецтва.  

Добір використовуваних образів святих та мучеників став також вагомим 

елементом творення загального наповнення храмового простору. Загалом він 

залишився достатньо «космополітичним», відповідно до універсальної 

концепції храму та загальновживаного сомну святих. Але у греко-католицьких 

храмах Східної Галичини, які багато в чому були центром громадського життя 

української спільноти деякі загальнохристиянські образи мали набувати 

якостей національного забарвлення прикладу наводимо розробку образу 

Василія Великого та композицій на теми його життя. Знаковим є також 

опрацювання образів Андрія Первозваного, святих Юрія, Йосифа Обручника та 

архангела Михаїла.  

Найчисельнішою за кількістю залишається група образів, яку творять 

зображення старозавітніх персонажів, Дарів Святого Духа, зокрема Чеснот. 

Образи ангельських чинів почасти зводяться митцями ледь не до 

орнаментальних модулів, але водночас також отримують чітке національне 

забарвлення, зокрема написання образів ангельських чинів з місцевих дітей та 

використання орнаментальних рядів вишивки для оздоб крил ангелів. За 

рахунок декору вбрання та народних типажів митцям вдавалось надати 

храмовим оздобам потрібного забарвлення. Отже, ці образи здебільшого не 

несли особливого змістового навантаження, але переважали за кількістю серед 

інших. 

У образах Бога Отця, Андрія Первозваного та біблійних старців передано 

риси митрополита Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого. Образи історичних, 

культурних та політичних діячів та образ самого народу як такого займає 

окреме місце у доробку митців-монументалістів першої третини ХХ ст. Частина 

з історико-культурних персоналій, зокрема рівноапостольних Володимира 

Великого та княгині Ольги, священомучеників Бориса і Гліба, печерських 

монахів Антонія та Феодосія, Нестора Літописця, Йова Почаїського та 



166 

 

Йосафата Кунцевича, була канонізована, тому їх поява у системі розписів 

храму була логічною та обумовленою церковними приписами. Тогочасне 

національно-історичне піднесення спричинило введення у храмовий простір 

образів діячів історії, культури та узагальненого образу народу. Митці 

Галичини першої третини ХХ ст., відновили традицію візантійсько-руського 

мистецтва Київської Русі та козацького бароко щодо зображення історичних 

персонажів. Поява образу народу, інспірована мистецтвом доби бароко та 

ґрунтовно опрацьованого А. Манастирським, Ю. Буцманюком та 

Д. Горняткевичем, і стала важливим елементом виявів антропоцентризму у 

тогочасному церковному оздобленні очевидно, що кількість цих зображень не 

співмірна з домінуючими біблійними образами. Але, загалом, їх значення у 

системі храмових стінописів важко переоцінити, зокрема у контексті 

становлення української нації, поширення ідей соборності та духовного 

відродження. Можемо твердити про появу узагальненого образу народу-нації у 

храмовому монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини 

ХХ ст. Простір храму, залишатючи за собою статус «неба на землі», частково 

інтегрував елементи світської історії, культури та націотворення. 
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РОЗДІЛ 4  

ЛЮДИНА ЯК ОБРАЗ І СИМВОЛ В ОЗДОБАХ СВІТСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 

СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. 

4.1. Художній антропоцентризм у міському монументі та меморіальній 

пластиці 

Наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. у Східній Галичині, що була частиною 

Австро-Угорської монархії, утвердилася певна «ідеологія» монументального 

мистецтва, яка формувался на основі засад лібералізму ще з середини ХІХ ст. Її 

реалізація відобразилася насамперед на забудові Рінґштрасе у Відні, яка була 

взірцем для митців провінцій [205, с. 46; 115]. Варто також зазначити, що на 

території коронного краю Галичини та Володимирії вплив Церкви був, на 

відміну від центру імперії, у багатьох аспектах визначальним, тому розвиткові 

релігійного монументального мистецтва надавалося значно більше уваги, ніж 

світському. Така роль Церкви зберігалася здебільшого у сільській місцевості,  

водночас у містах буржуазія та аристократія тяжіли до показових проявів своєї 

освіченості та космополітизму. Можемо окреслити дві основні тенденції у 

тогочасному світському монументальному мистецтві: умовно 

«космополітичну» та національно-патріотичну. 

У Східній Галичині композиції на світські теми на початку ХХ ст. 

створювалися здебільшого у великих містах, якими були Львів, Івано-

Франківськ (колишній Станіславів), Тернопіль. Антропоморфні образи 

характерні для інтер’єрних оздоб громадських установ, зокрема фінансово-

торговельних закладів, залізничних вокзалів, театрів, кав’ярень, аптек тощо. На 

жаль, більшість з цих оздоб можна досліджувати лише за описами та 

монохромними світлинами. Найбільше фактологічної та візуальної інформації 

нами було віднайдено про Львів, що був взірцевим та найбільш 

репрезентативним містом краю. 

Мистецтвознавчий аналіз більшості антропоморфних зображень у 

оздобах світських споруд Східної Галичини першої третини ХХ ст. проведено у 
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чисельних публікаціях Ю. Бірюльова [22―26], А. Банцекової [11―13], О. Ноги 

[115, 116], П. Ґранкіна [126], М. Протас [135], М. Студницької [173―175], 

Ж. Комар [264, 265], М. Гутовського [261] та ін. Нашим завданням насамперед 

було виокремити основні тематичні групи образів, зокрема міфологічних, 

неоміфологічних та символічно-безособових персонажів. 

Синтез архітектури та скульптури давав можливість створювати 

специфічну індивідуальну атмосферу споруди, відобразити її призначення. 

Панівне становище польської нації у краї було істотним фактором впливу на 

художні процеси. Іншим націям, зокрема українцям, лише час від часу 

вдавалося заакцентувати власну етнічну ідентичність засобами 

монументального мистецтва. 

Для світського монументального мистецтва, як однієї з мистецьких 

практик у громадському просторі, споконвіку було притаманне те, що митці, 

працюючи над виконанням замовлень, відчували себе дещо вільніше, ніж 

митці, обмежені релігійними догмами та канонами при оздобі храмових споруд. 

Вони могли впроваджувати більше новацій, експерементувати. Відповідно в 

оздобленні споруд Східної Галичини живописними та скульптурними 

композиціями з кінця ХІХ ст., а особливо, починаючи від перших років ХХ ст., 

відчувається тяжіння до нового, модерністичного формотворення. 

Найпослідовніше в той час проявив себе сецесійний напрямок образотворення, 

часто у поєднанні з різними історичними неостилями. У міжвоєний період 

Львів втратив свій офіційний статус столиці галицької провінції та став лише 

центром воєводства. Це зумовило зменшення потоку державних та приватних 

інвестицій у місто та край. Відповідно світське монументальне мистецтво 

майже втратило свого багатого замовника та розвивалося здебільшого на 

польському національному грунті, зокрема при створенні живописних панорам 

славетних битв з історії Польщі, монументів героям її давньої та тогочасної 

історії. Відбулося «маркування» території пам’ятниками. З урахуванням того, 

що площі довкола монументів ставали місцями проведення зборів, мітингів, 
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різного типу вшанувань, то для поляків було вигідно, аби детермінаційні точки 

міста були означені їх впливом. Додатково будівництво пам’ятника могло стати 

об’єднуючим чинником, адже для спорудження монументу утворювались 

різноманітні товариства, комітети, комісії, які збиралить кошти для будівництва 

пам’ятників та організовували цей процес. Варто зазначити, що декілька 

пам’ятників польським діячам «емігрували» разом з більшістю польського 

населення міст, зокрема Львова, впродовж або після завершення Другої світової 

війни. 

Міжвоєнна архітектура тяжіла до простоти ліній й мінімалізації декору, 

що спричинило майже повну відсутність антропоморфних композицій у 

монументальному оздобленні споруд. З 1920-х рр. у декорі кам’яниць 

посилюється перевага декораційної скульптурної деталі, здебільшого у вигляді 

невеликих орнаментальних вставок у стилістиці ар деко [13, с. 8].  

Галицька скульптура початку ХХ ст. поступово змінює вектор свого 

розвитку від історизму та академізму до нових течій, зокрема сецесії. 

Продовжують працювати видатні митці попередньої епохи, зокрема 

П. Війтович. А. Попель, Т. Блотніцький, Ю. Белтовський, М. Гарасимович, але і 

вони намагалися вписатися у новий контекст та творити, спираючись на нові 

принципи формотворення. З 1910 р. стають помітними прояви архаїчних 

стилізацій та неокласицизму. Загалом, після відмови від традицій 

консервативного світогляду, який вплинув на виконання перших пам’ятників 

ХХ ст., були створені нетрадиційні, модерні проекти, зокрема фасадні 

скульптури З. Курчинського, проект Марійської криниці С.-К. Островського та 

Т. Обмінського, проект пам’ятника Ю. Словацькому роботи В. Шимановського 

та ін. [8, с. 503―504].  

У публічному просторі міст Східної Галичини поступово, відповідно до 

історико-культурних подій, почали з’являтися нові монументи та пам’ятники. 

Загалом традиція встановлювати пам’ятники політичним та культурним діячам, 
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що зазвичай відбувалося з політичних міркувань, сформувалася у ХІХ ст. 

[242, с. 8―12].  

Ще до Першої світової війни у Львові було заплановано спорудження 

пам’ятника королю Янові Казимирові перед римо-католицьким кафедральним 

собором, Т. Костюшкові у парку його імені (пам’ятники іншим його 

сучасникам, учасникам польських селянських повстань Б. Гловацькому 

(рис. 4.1.1) та Ю. Кілінському було вже встановлено), єпископові 

В. Бандурському (модель якого виконала пізніше Я. Райхер-Тот (рис. 4.1.2)), 

Ф. Шопену (проекти підготували Л. А. Дрекслер; Ю. Хмелінський, який 

представив назагал модерний варіант), Ю. Словацькому, для якого було навіть 

визначено місце для встановлення. Вже після війни, після проведення 

наступного конкурсу (художньо зрілі проекти підготували Я. Райхер-Тот, 

Ю. Хмелінський, Я. Рашка), виготовлено модель пам’ятника Ю. Словацькому 

за проектом Е. Віттіга, але постав він лише у повоєнний період в столиці 

Польщі Варшаві (рис. 4.1.3).   

Т. Баронч наприкінці життя у необароковій та неокласицистичній 

естетиці виконав проекти пам’ятника Т. Костюшкові, багатофігурні композиції 

присвячені повстанцям 1863 р. — «Оборона прапора» (1895 — 1896), «Алегорія 

справедливості», «Конституція третього травня» (1904) та ін. [24, с. 160―170].  

Початок ХХ ст.ознаменовано встановленням на вул. Академічній (тепер 

пр. Шевченка) у Львові в 1901 р. скромного пам’ятника-погруддя львівському 

поетові Корнелію Уєйському (робота А. Попеля) (рис. 4.1.4). Погруддя, яке 

було розміщене на гранітному постаменті, правдиво відтворювало риси 

обличчя поета (виконане на основі фото та бюста роботи П. Філіппі) та у 

традиції парадного класицистичного скульптурного портрета. Цей пам’ятник 

став однією з перших спроб формування культу митців Галичини та Польщі у 

ХХ ст. У Любіні Великому планувалося у 1900 р. встановити пам’ятник 

Вінченту Полю, польському етнографові та поету, за ескізом Т.Дикаса, але, 

найшвидше через брак коштів, було виконано лише гіпсову модель. 
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У 1904 р. у Львові урочисто було відкрито пам’ятник Адамові Міцкевичу 

(рис. 4.1.5), який і сьогодні вважається найкращим з монументів австрійського 

періоду. Встановленню пам’ятника цьому польському національному героєві 

передували тривалі, більш ніж річні дискусії щодо форми і контексту 

вшанування поета. Було створено спеціальний комітет, до якого увійшли 18 

поважних львів’ян, та наглядову комісію. Вони мали організувати ювілейні 

урочистості з нагоди 100-річчя від його народження, у тому числі й 

спорудження монумента. З урахуванням того, що пам’ятники у Варшаві та 

Кракові були вже споруджені, Ювілейний комітет вирішив вдатися до 

використання дещо нетрадиційної, але водночас ефектної форми колони, що 

було обумовлено у положеннях конкурсу. У палких дискусіях місцем 

розташування було обрано Марійську площу, на лінії новозбудованого 

Великого міського театру. За результатами конкурсу над пам’ятником 

працювали А. Попель та М. Паращук. Нетрадиційне об’ємно-просторове 

рішення монумента робить його непересічним явищем у міському просторі 

Львова. На двадцятиметровій колоні, яку вінчає запалений світильник, на 

висоті постаменту встановлено 3,3-метрову бронзову фігуру поета, до якого 

спускається геній творчості. Поєднання вертикальної статичної форми колони з 

діагональним рухом, який твориться постатями генія та поета (рис. 4.1.6), 

надають монументові виразної пластики та позбавляють надмірного пафосу. 

Водночас для пам’ятника  характерна певна ракурсніть: гармонійне фронтальне 

та бічне сприйняття з північного боку поєднується з певними проблемами 

пластично-композиційного рішення у інших ракурсах. Врятувати ситуацію 

мала саме колона, пропорції та виконання якої викликали також чимало 

суперечок [275]. Але, назагал, пам’ятник добре вписався у оточуючу забудову. 

Вшанували 100-річчя з дня народження поета не лише у Львові. Наприкінці 

ХІХ — початку ХХ ст. знакові, але більш традиційні пам’ятники поетові 

постають у м. Станіславові (рис. 4.1.7), Тернополі (перший пам’ятник виконав у 

1895 р. Т. Дикас, після зруйнування у 1918 р. у 1923 р. монумент відновлено 
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А. Гловінським) (рис. 4.1.8), у Трускавці (погруддя роботи Т. Баронча 1900 р.), 

Гусятині (1910, П. Гарасимович). У Бродах та Рогатині — роботи стали 

підготовчими для А. Попеля у виконання львівського монументу [24, с. 206].  

Польське суспільство вшановувало насамперед героїв давньої славної 

історії (пам’ятники-погруддя та кінні композиції Янові ІІІ Собєському у 

Калуші, Львові, Жовкві, де також було відкрито пам’ятник гетьману 

Жолкевському з композицією, пов’язаною з чудами св. Станіслава [255, с. 337] 

тощо). Необароковий динамічний монумент для м. Сянок (тепер Республіка 

Польща) виконав у 1902 р. Ю. Марковський. Він взорувався на власний проект 

пам’ятника Яну Кілінському у Львові 1895 р. (також він виконав у 1898 р., не 

прийнятий до реалізації, проект пам’ятника Кілінському для Стрия). У 1901 —

 1903 рр. Ю. Марковський працював над пам’ятником ще одному герою 

повстань Т. Костюшка Б. Гловацькому, але завершував його у 1905 р. вже         

Г. Кузневич (збережений, знаходиться у Личаківському парку у Львові) 

(рис. 4.1.1). У 1906 р. Т. Блотницький виконує монумент для м. Самбора (не 

збережений), де провідника народу зображено на сецесійному п’єдесталі у 

момент складання присяги [24, с. 192]. У цей час преса писала про митця, що 

він «більше рисує скульптурою, ніж різьбить...» [24, с. 193]. Після знищення у 

1919 р. пам’ятника Кілінського роботи С. Вуйцика у Стрию, у 1929 р. у місті 

постала ремінісценція пам’ятника роботи Ю. Марковського різця П. Війтовича 

(також не збережена) (рис. 4.1.9).  

Польський король Владислав Ягелло теж був удостоєний вшанування у 

громадському просторі міст та містечок Галичини. У 1902 р. повнофігурну 

круглу скульптуру виконує Ю. Белтовський у Городку (рис. 4.1.10), за три роки 

відтворюючи її на фасаді будинку у Новому Сончі у Польщі (рис. 4.1.11). Саме 

скульптура у Новому Сончі та нечисельні світлини дають можливість уявити як 

виглядав городоцький пам’ятник, який у 1942 р. був знищений. Відомо, що 

обличчя короля Ю. Белтовський вирізьбив, спираючись на рисунок Яна 

Матейка [24, с. 231]. На високому постаменті митець розмістив монументальну 
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постать славетного короля, який стоїть, ледь спираючись на меч, вбраний у 

хутряну королівську мантію та коштовну корону, які вирізьблено з стараною 

деталізацією.  

Також було вшановано представників новочасної історії, зокрема 

встановлено пам’ятник першому президентові австрійського сейму та ініціаторі 

створення Пагорбу Люблінської Унії Францискові Смольці (рис. 4.1.12) на 

пл. Смольки (тепер пл. Григоренка) у 1913 р. Монумент роботи Т. Блотніцького 

можна назвати доволі скромним, навіть камерним, але це був важливий 

декларативний жест збоку польської громади. Початково планувалося 

встановити його біля підніжжя пагорба, як багатофігурну алегоричну 

композицію. Але пізніше скульптор вирішив перейти до спокійнішого 

неокласичного варіанту, де Смольку зображено у ролі оратора, який спирається 

на руїни Високого замку (рис. 4.1.13). Розміщена на високому постаменті 

фігура державного діяча закомпонована у доволі динамічному, як для 

пам’ятника, русі, сповнена внутрішньої напруги та експресії [255, с. 185]. 

Багаторазово було вшановано й австрійського імператора Франца 

Йосифа. У 1909 р. з-під різця Т. Дикаса постав пам’ятник для с. Заболотці 

(Жидачівський р-н, Львівська обл.). Проект нереалізованого кінного монументу 

імператорові було виконано З. Курчинським у 1915 р. [24, с. 331]. За художніми 

засобами він нагадував пам’ятник і рельєф Я. Рашки «Франц Йосиф і 

справедливість» (не збережений) для головної зали самбірського суду. У 

стилістиці сецесії митець зобразив повнофігурні постаті імператора та Юстиції. 

Ймовірно він базувався на більш ранньому варіанті, виготовленому у 1906 р. 

для нової споруди суду у м. Жешові (Польща) [24, с. 345].  

Планувалося встановлення пам’ятника ще одному державному діячеві — 

наміснику Галичини — Альфреду Потоцькому. Проект монумента виконав 

представник віденської школи Р. Левандовський (1910 р.). 

Після визволення Львова від російських військ у 1916 р. під час 

військової виставки на верхній терасі Стрийського парку встановили пам’ятник 
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генералу-полковнику Едуарду Бем-Ермолі (1856 — 1941) (рис. 4.1.14). Він 

командував Другою цісарсько-королівською армією, яка зайняла Львів після 

російської окупації під час Першої світової війни. Автором пам’ятника був 

угорський скульптор Л. Лукачі. Цоколь пам’ятника прикрасили рельєфом із 

виглядом Львова у ялинковій рамці. Це могло символізувати спуск 

австрійського війська з Карпат. Розмір пам’ятника становив три з половиною на 

три з половиною метри. Після закінчення військової виставки його 

демонтували. У 1915 — 1916 рр. З. Курчинський планував встановити перед 

будівлею Торгово-промислової палати пам’ятник воїнам. Одна з моделей, 

виконаних митцем для цього монумента, представляла старого улана, який 

підтримує пораненого юнака [24, с. 331]. 

Водночас військо потребувало усе нових витрат, тому у 1916 р. останнім 

львівським «пам’ятником» австрійського періоду став «Залізний лицар» 

(рис. 4.1.15―4.1.16) роботи Я. Нальборчика, який мав активізувати збір коштів 

на військо [8, с. 506]. Він був вдало поєднаний з архітектурною конструкцією, 

яка служила йому накриттям від негоди. Фігура польського гусара, виконана з 

дерева, призначалася для забивання у неї цвяхів, тому вона змодельована з 

широких площин об’ємів, без зайвих деталей. Навіть обличчя дуже суворе і 

аскетичне, наділене гранично узагальненими об’ємами очей, носа та потужних 

вус. Правомірним буде наголосити, що поява подібної фігури була не 

поодинокою. Ідею збору коштів таким чином переймають й інші міста Східної 

Галичини, зокрема Дрогобич. На відміну від львівського Лицаря, скульптура, 

що була встановлена у 1916 р. неподалік від костелу св. Варфоломея, не 

збереглася [142, с. 91]. Але як подія, так і сама постать Лицаря були знаковими 

для міста, тому чисельна друкована продукція (рис. 4.1.17) дає нам уявлення 

про цей образ. Виконав це уособлення мужності та гідності поручик 

австрійської армії Е. Бак. Повнофігурне зображення лицаря в обладунку та 

шоломі стоїть на невисокому постаменті. Його прикрашає напис PRO PATRIA 
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(пер. «За Батьківщину» [163, с. 40]), а на щиті лицаря дев’ять грудок солі, що 

символізувало місто Дрогобич [142, с. 5]. 

Після завершення Першої світової війни з’явилася потреба вшанувати 

героїв, що загинули у роки війни. Тому розвивається нова форма спорудження 

пам’ятників — меморіал. У 1920 р. у Станіславові виконано проект пам’ятника 

польським воїнам К. Клаковича (не реалізований) [24, с. 339]. Завершеною 

варіацією її опрацювання став Меморіал польських орлят (Цвинтар оборонців 

Львова) (рис. 4.1.18). Автором комплексу після перемоги у конкурсі 1921 р. 

було обрано студента 5-го курсу Львівської Політехніки Р. Індруха. Хоча у 

конкурсі брали участь й інші митці, зокрема Я. Малета, який створив кілька 

композицій, одна з яких зображала вбитого воїна та пораненого лева на скелі 

[92, с. 57]. Фігурні скульптурні композиції для надгробків виконали 

найталановитіші тогочасні митці, зокрема для меморіалу Л. А. Дрекслер 

різьбила з пісковику Богородицю з Дитям Ісусом (рис. 4.1.19). Крила катакомб 

було завершено монументальними пам’ятниками французьким піхотинцям 

(Ю. Ружиський, К. Сокальський) (рис. 4.1.20) та американським пілотам 

(Ю. Ружиський, Ю. Стажинський) (рис. 4.1.21). Звертаючись до композиції 

Пілот Я. Райхер-Тот (рис. 4.1.22), можемо припустити, що скульпторка також 

претендувала на виконання пам’ятника. Водночас відомо, що фігурні надгробки 

на могилах деяких учасників змагань виконали В. Равський, за участю 

Т. Івановича та Ю. Міколайовського (рис. 4.1.23). Загалом весь комплекс 

виконано у стилістиці сецесії та ар деко, з характерними чіткими, плавними 

обрисами фігур, граничним узагальненням об’ємів. Скульптор успішно 

реалізував формотворчі пошуки стилізованих, закомпонованих у геометричні 

фігури, зокрема квадрата та прямокутника, образів плоскорізьблених фігур 

ангелів (рис. 4.1.25). 

На місці боїв та поховань на території міста постають сповнені 

патріотизму монументи. Це відкритий 22 листопада 1925 р. в парку, ліворуч від 

головного корпусу Політехніки, на місці тимчасового цвинтаря, пам’ятник 
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Оборонцям Львова (знищений у 1950-х рр.) (рис. 4.1.24). Спорудили його за 

проектом архітектора В. Равського та скульптора Ю. Стажинського у співпраці 

з А. Альбрихтом. Пам’ятник — це 7-метровий кам’яний прямокутник із 

рельєфним зображення архангела Михаїла, подібним за пластикою ліній та 

характером рисунку до ангелів з орденами Virtuti Militara (тепер відновлені 

лише тернові вінки), вирізьблених на колонах катакомб Меморіалу орлят 

(рис. 4.1.25) [269; 24, с. 411]. Зображення ангелів та архагелів було досить 

розповсюджене у контексті саме військових меморіалів, бо ототожнювало 

полеглих воїнів з Божими воїнами світла. 

Знаковими були також виконаний у 1932 — 1933 рр. меморіал полеглим у 

Бережанах (Тернопільська обл.), виконаний Я. Райхер-Тот, та на пам’ятник на 

виїзді зі Львова у передмісті Рясна-Руська, роботи Б. Солтиса (рис. 4.1.26). 

Модерний монумент створюють на честь загиблих «орлят» у Перемишлі 

(1927 р., відновлений у 1997 р.). Автором був Ю. Стажинський, який вибудовує 

скульптурно-архітектурну композицію у спокійних та лаконічних формах. 

Високий обеліск вінчала велика скульптура орла. Біля підніжжя автор створив 

скульптуру студента з рушницею. 

Після смерті Ю. Пілсудського його пошанування стало частиною культу 

відновлення польської дежавності. Один з перших пам’ятників встановили у 

вестибюлі головної споруди І Кадетського Корпусу (тепер Академія 

сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного). Відповідно також було 

заплановано створення кількох масштабних монументів на його честь. Зокрема 

у 1931 р. М. Спіндлер виконує величну, 6-тиметрову скульптуру для м. Сокаль 

[24, с. 414], а у 1935 р. на великих прямокутних брилах різних розмірів постав 

монумент Ю. Пілсудському у Тернополі (рис. 4.1.27). Виконав його 

тернопільський художник А. Гловінський. Ще один пам’ятник, де 

Ю. Пілсудського зображено у більш традиційній для монументів манері, 

сидячи (рис. 4.1.28), встановлено у Коломиї (Івано-Франківська обл.).  



177 

 

У Львові планувалося встановити пам’ятник польському маршалкові на 

Губернаторських валах. По завершенню конкурсу у 1936 р., комітет обрав 

роботу Я. Райхер-Тот, яка в той час працювала над моделлю пам’ятника Марії 

Конопницькій. Збереглося два варіанти макету пам’ятника (рис. 4.1.29), на 

одному з яких Ю. Пілсуцького зображено немов на марші у напрямку 

львівської пл. Ринок [259, с. 86]. Оперуючи спрощеними цілісними об’ємами 

мисткиня виявляє  значну внутрішню енергію та велич постаті маршалка. У 

мундирі та плащі, що напнувся від швидкого руху, він тримає ліву руку на 

серці, немов даючи військову присягу. За рахунок узагальнень та спрощених 

блокувань форм фігура здається досить громіздкою, позбавленою вишуканості 

та елегантності попередніх пам’ятників, але вона добре вписана (на макеті) в 

оточуюче середовище, тому не перевантажує простір. У 1938 р. для вестибюлю 

львівського відділення союзу легіоністів (вул. Ш. Руставелі, 11) з тонованого 

гіпсу виконав повнофігурний пам’ятник Ю. Пілсудському молодий львівський 

скульптор Е. Корнага [24, с. 412].   

Українцям також вдалось встановити кілька порівняно невеликих 

меморіальних монументів. Зокрема, на міському цвинтарі у Раві-Руській 

С. Литвиненко виконує своєрідну П’єту — Матір-Україну, що оплакує свого 

сина-воїна (рис. 4.1.30). Інша монументальна робота митця постала в м. Яворові 

на Львівщині (рис. 4.1.31). Грізна постать архангела Михаїла вивищується над 

площею. Ангела митець трактує у образі скорботного давньоруського воїна, що 

надломлений, усією своє вагою сперся на меч. Але його могутні, зображені 

майже єдиною брилою, крила розкриті, що свідчить про те, що він ще не здався. 

Обидві скульптурні групи були присвячені вшануванню українців, загиблих у 

часі Першої світової війни та визвольних змагань. Скульптор планував ще 

виконати пам’ятники Українським Січовим Стрільцям у Базарі (Тернопільська 

обл.), Костянтинові Великому, рівноапостольним Кирилу і Мефодію та князям 

Данилу й Володимиру, пам’ятники яким мали встановити на подвір’ї церкви 

св. Юра у Львові [238]. Ще сучасники відзначали вплив на творчий почерк 
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С. Литвиненка французької школи, зокрема А. Бурделя, у трактуванні форм та 

образів [78, с. 731]. Важкі ритмізовані складки вбрання, тесані широкими 

площинами, сповнені психологічного переживання обличчя, все це відрізняло 

С. Литвиненка від інших тогочасних митців. 

Загалом українцям за період з 1900 до 1939 рр. вдалося встановлювати 

лише невеликі, здебільшого погрудні пам’ятники на підтримку культу 

Т. Шевченка, поява яких маніфестувала патріотичний дух мешканців в 

українському селі. Ще наприкінці ХІХ ст. перші скульптурні зображення 

Т. Шевченка виконують відомі львівські митці, зокрема у 1873 — 1874 рр. 

Т. Баронч виконує теракотовий бюст Кобзаря, що знаходився у власності 

товариства «Просвіта». Перша пропозиція пам’ятника проекту М. Маковича 

(1898 р.), яку розраховували поставити у Стрілецькому парку була відхилена. 

Були також спроби встановити монумент на вул. Академічній, перед входом до 

НМЛ та ін. [8, с. 506]. У 1910 — 1911 рр. йшлося про встановлення пам’ятника 

у Львові. Відомими є проекти М. Паращука, а також проект-рисунок 

(зберігається у НМЛ) підписаний М. Бойчуком (рис. 4.1.32), що ймовірно був 

виготовлений також для Львова. Він вирізняється стриманістю композиції та 

змістовою насиченістю. На вершині високого постаменту фігура Кобзаря, що 

сидить. Сам постамент оздоблено трьома рельєфами на тему життєвих етапів 

Шевченка як народного героя: юнака-пастуха (ілюструє біографічний вірш 

«Мені тринадцятий минало...»), на засланні та вшанування вже як Великого 

Кобзаря (святково вбрані селяни покладають вінок до пам’ятника-погруддя 

Т. Шевченка у традиційній високій шапці — так Кобзаря найчастіше зображали 

у невеликих погруддях, які встановлювали в українських селах) (рис. 4.1.33). У 

1911 р. відкрито пам’ятник у Лисиничах. Автором першої скульптури-погруддя 

Кобзаря у Винниках (рис. 4.1.34), де поет був зображений у кожусі і шапці [24, 

с. 392], був скульптор з майстерні А.-С. Яворського, але поновлений монумент 

був після війни у 1924 — 1925 рр. вже А. Коверком, який зобразив Т. Шевченка 

дещо молодшим (рис. 4.1.35).  
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Винятком можна вважати справді монументальні пам’ятники 

А. Шептицькому роботи С. Литвиненка та А. Коверка (рис. 4.1.36―4.1.37). 

Обидва митці, хоч і вдаються до різних образів та технічних прийомів, але 

зображають Митрополита однаково могутнім та мудрим. В обох випадках його 

фігура постає немов витесана з єдиної кам’яної брили. Митці відмовляються від 

натуралізму, зображають одяг митрополита дуже узагальнено. Значну увагу 

обидва митці надають ритмові складок вбрання, моделюючи його широкими 

площинами. Таким чином, воно не відволікає увагу від образу-обличчя 

митрополита, який стилізовано з певною мірою декоративності [24, с. 407].  

Загальноміською подією у міжвоєний період було обговорення 

нагробного пам’ятника архітекторові, підприємцю та меценату І. Левинському. 

Привертає увагу модель М. Заставного, який зобразив алегоричну 

чотирьохфігурну групу у експресивному русі. Але до виконання було обрано 

просту та лаконічну форму саркофага, увінчаного зламаною романською 

колоною та пеленом. 

По смерті І. Франка постало питання про вшанування письменника. У 

1933 р. відбулося відкриття надгробку «Каменярі» (рис. 4.1.38) роботи 

скульптора С. Литвиненка. У невеликому есеї, присвяченому митцеві, 

М. Голубець на сторінках газети «Діло» писав, що «Литвиненко вибрав 

найближчий для своєї різьбарської індивідуальности підхід — виразу, сили й 

руху. Тематично обрав для намогильника миттєвий вирізок з величньої картини 

Франкових «Каменярів». Можна спорити на тему, чи й наскільки такий підхід і 

така його реалізація відповідає завданню намогильника. Можна підкреслити 

або й поминути питання, чи мистець, якому досьогочасна критика не мала 

нічого закинути під оглядом композиції мас чи анатомії людських постаттей, в 

даному випадку не впав жертвою самозрозумілої треми й не прогрішився 

деякими технічними недотягненнями. Для неупередженого й уповні 

об’єктивного глядача залишається актуальним тільки питання, — чи й 

наскільки намогильник Франка відповів інтенціям самого мистця. Думаємо, що 
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так. Признавши себе сувереном у площині вибору підходу й розвязки 

проблєми, Литвиненко розвязав її так, як сприйняв і зрозумів самого Франка. 

Каменярем і вічним революціонером бачив мистець Франка в своїй уяві й 

таким відтворив його в живій і темпераментній візії одного з його творів.» 

[238]. 

Передували монументові І. Франка, виконані для Личаківського 

цвинтаря, надгробки українським історичним та культурним діячам. Ще 

наприкінці ХІХ ст. постав промовистий пам’ятник на могилі родини 

Барвінських (рис. 4.1.39), який зображав дівчину та хлопчика у традиційному 

гуцульському вбранні, як узагальнений образ українського народу. Важливим 

етапом національного самоутвердження було перепоховання М. Шашкевича 

(рис. 4.1.40), хоча його надгробок і не є прямою демонстрацією національно-

патріотичних почуттів.  

Важливим для мистецтвознавчого аналізу є надгробки виконані у 

стилістиці ар деко. Вони вирізняють за сюжетним мотивом та формотворчими 

засадами від інших надгробних пам’ятників цвинтаря. Прикладами спроб 

показати особи-індивідуальності, на противагу узагальненим образам смерті, 

болю та печалі можуть служити надгробки І. Еліясєвича, Л. Ральського та 

К. Скибінського. І. Еліясевич був легендарним начальником пожежної охорони 

міста. Його надгробок (рис. 4.1.41) виконаний у яскраво сецесійній стилістиці. 

Біля підніжжя постаменту Г. Кузневич вирізьбив фігуру скорботного юнака. Її 

плинні, немов пливкі обриси контрастують з стриманими об’ємами 

півфігурного бюсту самого І. Еліясевича. Промовистими акцентами композиції 

надгробка є кириличний напис та православний хрест на надгробному 

пам’ятнику, які ідентифікують національну приналежність небіжчика.  

Надгробки Л. Ральського та К. Скибінського привертають увагу 

новаторством у трактуванні сепукральних композицій. На рельєфній таблиці 

родинного гробівця для Л. Ральського (В. Равський, Я. Райхер-Тот) (рис. 4.1.42)  

було зображено лижника, зважаючи на те, що лещатарство, яке тогочас лише 
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розпочало свій розвиток, було надзвичайним захопленням молодика. Ця 

пристрасть коштувала йому життя, тому що Л. Ральський загинув під сніговою 

лавиною. На кам’яній площині, як на полотні, виконано невисокий рельєф, 

трактований у кристалічно-геометричних формах ар деко. У надгобному 

пам’ятника К. Скибінському (рис. 4.1.43) — професорові Політехніки, 

В. Равський також вдається до використання геометризованої стилістики ар 

деко і до алегоричної передачі характеру небіжчика. Скульптура має форму 

модернізованої едикули у формі стилізованого залізничного віадука, із 

невисоким, майже графічним рельєфним зображенням локомотива, залізничних 

емблем та двох постатей. Вони є уособленням образів Адама та Єви [92, с. 396].  

Тенденції художньої реалізації пластики поховального надгробка та 

пам’ятника можемо прослідкувати на основі скульптурних композицій 

Личаківського, значно менше Янівського цвинтарів Львова, які є достатньо 

добре збережені на відміну від більшості старих кладовищ регіону. У сфері 

сепукральної скульптури здебільшого працювали майстерні Г. Пер’є, 

А. Загурського, Л. Макольндри, А. Круля, у Івано-Франківську майстерня 

братів Антоняків та ін. Винятковими та ліричними були деякі образи створені 

митцями для цвинтарів таких міст як Стрий, Броди, Рогатин, Івано-Франківськ 

тощо, але вони здебільшого або втрачені, або напівзнищені часом та людьми 

[24; 264]. Відповідно до віднайдених Ю. Бірюльовим архівних матеріалів, 

багато хто з різьбярів мав підготовлені ескізи стандартних оформлень 

надгробків, які інтерпретував відповідно до побажань замовників [24, с. 388—

392].  

Серед найрозповсюдженіших були образи ангелів. Автором найкращих 

скульптур, що зображають образ ангела смерті, був Ю. Марковський. Загалом 

різноманітні образи скорботних ангелів та бога Танатоса залишаються одними з 

найбільш характерних у сепукральній пластиці.  

Поширеними серед фігуративних образів залишаються скульптури, що 

представляють жіночі образи. Здебільшого це доволі типовий мотив 
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плакальниці (рис. 4.1.44). Зокрема у 1900 — 1928 рр. з майстерні Пер’є вийшла 

низка зразків, де жіночу постать зображено сидячою або стоячою біля зламаної 

колони чи постаменту [24, с. 287]. Але подекуди трапляються й оригінальні 

композиції. Надгробок О. Шмелькес, виконаний П. Війтовичем, несе відбиток 

психологізму та романтизму. Лірична жіноча постать, вбрана у тогочасну літню 

легку сукню, з модною зачіскою, збирає квіти, які при детальному огляді є 

символом Морфея — маковинням. На могилі П. Хмельовського встановлено 

плакальницю з смолоскипом життя (смолоскип втрачений), постать якої 

виконана у сецесійній, так званій «роденівській» стилістиці К. Островським 

(рис. 4.1.44). Хоча, варто зауважити, що Ю. Белтовський пропонував у 1904 р. 

більш символічний варіант з фігурою Історії, яка злітає у небо над колоною з 

портретом небіжчика. Велику бронзову скульптуру Богородиці-плакальниці 

встановлено Я. Нальборчиком на могилі Трушковських-Закрейсів. Стриманою 

стилістикою вирізняється надгробок та образ плакальниці на могилі 

Шайновських, яку ймовірно різьбила Я. Райхер-Тот. Складний ракурс жіночої 

фігури у скорботі вражає лаконічністю та гармонійністю опрацювання. Доволі 

оригінальним можна вважати, виконаний у 1930 р. на могилі Ф. Стефчика, 

надгробок різця А. Альбрихта у формі високої колони, оточеної скорботними 

жіночими постатями. Він є автором рельєфу «Шлях у вічність» (Личаківський 

цвинтар). Подібну за назвою композицію для одного з поховань Янівського 

цвинтаря у Львові, але більш рельєфну та монументальну, виконує 

Т. Оркасевич (рис. 4.1.45). Ця його робота відповідала стилістиці сецесії, 

виразно тяжіла до переосмислення класичного підходу у монументальній 

скульптурі. Серед жіночих образів вирізняється також образ музи, яку 

запроектував для гробівця композитора В. Матюка (рис. 4.1.46) у Карові 

(Сокальський р-н, Львівська обл.) А. Павлось. Разом із А. Коверком він багато 

працював у сфері сепукральної пластики. Окрім жіночих образів доволі часто 

зустрічаються також варіації рельєфів та круглої скульптури на основі образу 

Ісуса Христа.  
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Достатньо нетрадиційним можемо назвати надгробок скульпторки 

Л. А. Дрекслер (рис. 4.1.47). Експресивно трактований рельєф ангела з 

оповитим маковинням хрестом, якого зображено у польоті, мав назву 

«Втаємничення» та був виконаний по смерті мисткині у бронзі. Ангельський 

мотив був для скульпторки знаковим наприкінці життя, зокрема вона створює 

рельєф «Архангел Михаїл» (1926 — 1927 рр., місцезнаходження невідоме), 

який вважається її художньо найглибшою інтерпретацією, з виразними 

архаїчними стилізаціями [255, с. 194—195].  

Проаналізувавши зразки меморіальної пластики у монументі та 

сепукральній скульптурі Східної Галичини, можемо зазначити, що для образів 

цієї групи загалом властива репрезентативність та певна ілюстративнівність 

характерів. Загальновживаний символічний образ героя-лицаря, згідно 

антропоцентричного спрямування доби модернізму також знаходить втілення у 

персоніфікованому образі реального героя нації. Потреба в увиразненні цих 

образів призвела до трансформації від парадного скульптурного портрету до 

більш узагальненого промовистого образу, виконаного за допомогою скупих, 

але надзвичайно точних художніх засобів.      

Потреба нових ідеалів, поява нових тогочасних героїв, сприяла 

романтизації та особливій актуалізації теми лицарства, мужності та героїзму, 

зокрема після завершення Першої світової війни. Це спричинило появу 

урочистих військових меморіалів, як нової форми пам’ятника. Образ Людини у 

цьому випадку також набуває характеру насамперед Героя-Захисника. 

В окреслений період актуалізується та більш визначеним стає 

національна складова художнього процесу. Виразним був прояв її через 

маркування міського, зрідка сільського, простору за допомогою меморіалів та 

монументів. Очевидний пріоритет у цьому процесі мав польський соціум. 

Українці могли виявляти свій патріотизм та заманіфестувати консолідацію 

здебільшого у внутрішньому просторі релігійних споруд, розміщуючи 

зображення своїх історичних героїв, а для поляків, як панівної нації, важливо 
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було утвердити цей статус насамперед у просторі міста. Поява та проекти 

пам’ятників виразно національно-патріотичного характеру до, а особливо після 

Першої світової війни, стали яскравим акцентом цієї тенденції. Водночас 

значну роль відігравала поховальна пластика, через яку обидві найбільші 

християнські громади Галичини могли не лише окреслити свою національну 

позицію, а й продемонструвати динаміку змін художніх смаків.   

Пластика надгробків поступово набирає індивідуальних рис, тяжіє до 

розкриття особистості небіжчика. Зображення святих, ангелів та плакальниць 

серед тематик сепукральної пластики не зникають повністю, але набувають 

більш актуальних, притаманних тогочасній скульптурі, рис. Доволі вільно 

трактовані ці традиційні символи європейської сепукральної скульптури були 

«уніфіковані» та виконувались скульптурними майстернями за завчасно 

заготовленими зразками. Античні алегоричні композиції поступово замінюють 

на більш прямолінійні за характером трактування площини рельєфи та 

горельєфи. Відповідно у меморіальній пластиці спостерігаємо перехід до 

композицій та пластичних засобів у стилістиці сецесії та ар деко. 

 

4.2. Образи Людини у фігуративному декорі інтер’єрів та екстер’єрів 

громадських споруд 

Публічний простір міст у досліджуваний період заповнювався 

громадськими об’єктами, які окрім свої прямих утилітарних функцій, мали 

виразну художньо-естетичну домінанту. Для Торгово-промислових палат, 

банків, вокзалів тощо, характерна певна космополітична «європейськість». 

Хоча для багатьох міст Східної Галичини у монументальній пластиці 

громадських споруд, у цій «європейськості» однозначними були вияви 

польської національно-героїчної історії та культури. Національний аспект 

здебільшого виявився у використанні сюжетних рельєфів на аттиках споруд, 

національних типажів та традиційних костюмів у зображуваних постатях. 

Українці також тяжіли до подібних проявів, але мали змогу засвідчити їх лише 
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у інтер’єрних оздобах, а для фасадних декорацій застосовували орнаментальні 

вставки на основі традиційних мотивів та специфічну форму окремих 

конструктивних елементів споруди.  

Серед міст Східної Галичини панівне становище у першій третині ХХ ст. 

належало Львовові. Підвищення статусу міста наприкінці ХІХ ст., швидкі 

містобудівні процеси спричинили активізацію творчих сил у місті, що стало 

зразком для інших міст Галичини. Художні вияви сецесії та ар деко у декорі 

світських споруд Львова одразу ж підхоплювались та впроваджувались, 

подекуди у точних копіях, у містах та містечках краю. Тому доцільним 

вважаємо спиратися у даній розвідці насамперед на фігуративний ряд оздоб 

львівських інтер’єрів (яких зберіглося, на жаль, небагато) та екстер’єрів 

громадських споруд давнього міста Лева, яке у першій третині ХХ ст. отримало 

нове модерне обличчя. 

Міщани Львова ініціюють спорудження Великого міського театру у       

90-х рр. ХІХ ст. Його монументальна споруда органічно завершила лінію 

міського променаду та стала найвизначнішим будівельним проектом Галичини 

кінця ХІХ ст. Запроектований З. Горголевським, директором Художньо-

промислової школи, Великий міський театр до того ж був першим об’єктом, де 

було у повній мірі зреалізовано синтез просторових мистецтв, що яскраво 

проілюструвало появу нового періоду у художньо-естетичному житті Східної 

Галичини. Задіявши для робіт із оздоблення споруди визначних галицьких 

митців, зокрема скульпторів А. Попеля, Т. Баронча, П. Війтовича та ін., а також 

живописців С. Рейхана, О. Розвадовського, С. Качор-Батовського та ін., 

З. Горголевському вдалося зосередити увагу глядача, який попадає до театру, 

на художньо-образних характеристиках, що розкривали сутність будівлі [102, 

с. 92]. Акцент було зроблено на образах, які символічно уособлювали певний 

характер та рист мистецтва як такого, зокрема театрального, що, окрім гри 

акторів включало в себе сценографію, музику, танець, костюми тощо. 

Докладний аналіз образного наповнення будівлі було зроблено багатьма 
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дослідниками ще у контексті опису усіх принад Великого міського театру, а 

також Ю. Бірюльовим та Ю. Смірновим. 

У контексті стрімкого росту промисловості та нових потреб мобільності 

важливим стає розвиток залізничних сполучень у краї. Будівництво вокзалів та 

станцій з другої половини ХІХ ст. розпочинає відігравати значну роль першої 

репрезентації міст, зокрема міст та містечок Східної Галичини. Відповідно, 

одним з перших масштабних проектів, де було використано комплексний підхід 

до творення цілісного образу будівлі, стало спорудження Львівського 

залізнодорожнього вокзалу у 1902 — 1903 рр. за проектом В. Садловського 

(рис. 4.2.1). Хоч проект був дещо скромніший ніж будівля Великого міського 

театру, над його спорудженням й оформленням працювали кращі митці та 

інженери Галичини. Оздоблення скульптурою, живописом та декоративними 

деталями було важливою складовою цього масштабного проекту. Головний 

фасад прикрасили ліпиною і скульптурами з алегоричними постатями 

транспорту, торгівлі, промисловості тощо роботи А. Попеля та П. Війтовича 

(рис. 4.2.2―4.2.3). Обидва скульптори представляли ще попереднє покоління 

митців Галичини, зокрема П. Війтович потрапив до Львова вже зрілим митцем з 

повністю сформованою художньою мовою та творчою манерою. Для цих двох 

митців характерні пластичні образи, витримані у традиційній манері 

реалістичного зображення, з невеликим тяжінням до модернізації форм та 

образів [24, с. 204, 215]. Відзначимо, що пізньокласицистичні скульптури А. 

Попеля «Промисловість» і «Торгівля» дещо дисонували з наближеною до 

сецесійної орнаментикою порталу та горельєфами П. Війтовича. Після 

руйнування у роки Першої світової війни при відбудові вокзалу П. Війтович 

виконав чотири нові скульптурні групи, присвячені епізодам польсько-

української війни, «Піднесення» («Пробудження»), «Атака», «Після битви», 

«Увінчання». За інформацією, яку подає Ю. Бірюльов щодо цих незбережених 

композицій, дізнаємося, що вони були побудовані за літературно-оповідним 

принципом з послідовним розгортанням сюжетної лінії [8, с. 456]. Змістове 
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наповнення інтер’єру головного вестибюля творили панно Й. Балли, які 

алегорично розповідали про процес розвитку транспорту та залізниці 

(рис. 4.2.4) через образи винахідників, інженерів та робітників. Композицію 

однієї з сцен умовно розділено на три групи, розташовані на кутах уявного 

квадрата. Аристократи за вечірньою розмовою обговорюють ідею об’єднання 

краю залізничним сполученням, інженери працюють над конструкцією 

паровоза та робітники, які обговорюють щоденні проблеми, відпочиваючи 

серед елементів будівництва. У залах ресторану після Першої світової війні 

з’явилися алегоричні барельєфи модернізованої ампірної стилістики — 

«Чотири пори року», «Львів» та «Світ» різця П. Війтовича (рис. 4.2.2). 

Відзначимо, що людські образи живописних оздоб виконані вже у сецесійній 

манері, з характерною їй пливкістю ліній та узагальненням площин, а 

скульптурні оздоби тяжіли до неокласицистичної та необарокової стилістики. 

Але вони були добре згармонізовані з вітражним образом архангела Михаїла 

(рис. 4.2.5), що прикрашав вікно над головним входом до споруди. У цьому 

випадку сама техніка виконання диктувала «розкладання» живописної постаті 

архангела на площинні елементи. Його фігуру було зображено на тлі панорами 

міста, що надавало їй додаткового колориту. Подібні вітражні засклення 

зустрічалися у оздобі інших світських громадських об’єктів, зокрема відомим є 

ескіз вітража «Архангел Рафаїл» (рис. 4.2.6) для аптеки М. Еттінгера, створений 

М. Ольшевським у 1913 р. (зберігається у фондах НГМ ім. Б. Г. Возницького). 

Ангел у пластичній інтерпретації вінчав головний купол Івано-Франківського 

вокзалу (не збережений) (рис. 4.2.7). Зі здійнятими догори крилами та сурмою у 

руці він акцентував увагу глядача на значенні славного міста Станіславова, яке 

називали «третім містом Галичини» після Львова та Кракова [264, с. 362]. 

Окрім оздоблювальної, образи такого характеру мали символізувати своєрідні 

патронатні функції.  

Розповсюдженими були зображення святого, найчастіше святого лицаря, 

що був покровителем певної професійної спілки чи власника звичайного 
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житлового будинку. Загалом нові технічні можливості спровокували появу 

великої кількості фігур святих заступників, зокрема Богородиці, які 

встановлювали на фасадах будівель у спеціально запроектованих нішах. 

Виконання цих скульптур (здебільшого невеликого розміру) було на низькому 

рівні та часто межувало з несмаком та кічем. Однією з перших вартісних творів 

такого характеру першої третини ХХ ст. на території Східної Галичини можна 

вважати монументальну статую св. Флоріана (рис. 4.2.8), що прикрасила 

фронтон будівлі міської пожежної команди на сучасній пл. Д. Галицького. 

Виконана з світлого каменю, скульптура роботи П. Війтовича виділяється на тлі 

червоно-цегляного кольору споруди. Як і багатьом іншим творам цього митця, 

образу покровителя пожежників характерна барокова витонченість пози та, 

водночас, стриманість у трактуванні вбрання та атрибутів. Святому надано 

традиційного образу могутнього римського воїна, що переконливо відображає 

його здатність загасити цілу пожежу одним кухлем води. Увагу зосереджено на 

його міцному атлетичному торсі та безмежно-спокійному впевненому обличчі. 

Різцю М. Маковича, власника оздоблюваної кам’яниці, належить вишукана 

постать воїна-патрона Архистратига Михаїла (рис. 4.2.9) на наріжному будинку 

вул. Друкарської, 11 [24, с. 376]. Півкругла скульптура була поліхромна, 

залишки кольору збереглися до сьогоднішнього дня, зокрема, блакитний 

відтінок тла, з якого виокремлюється постать святого. Біля його ніг корчиться 

сатана, над яким архангел заніс свій спис. Він з сумом та розчарування 

дивиться на конання того, що пішов проти Господа Бога. Доволі показовими є 

крила персонажів сцени. Якщо в Архистратига Михаїла вони виконані з 

різьблених дрібних пір’їнок, то в грішного ангела це крила кажана.   

Відповідно до тенденцій часу та підвищення рівня освіченості 

відбувалося послаблення релігійного впливу у містах, тому доволі часто 

патронатну функцію починають виконувати образи лицарів, які були 

своєрідною модернізованою інтерпретацією святого покровителя. Також образи 

лицарів мали нагадувати про давню та славну історію давніх міст, надавати їм 
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додаткової ваги у сприйнятті міщан та приїжджих. Окрім образів 

середньовічних лицарів, поширеними є також зображення римських легіонерів 

та гладіаторів як захисників.  

Лицар утвердився як еталон справжнього чоловіка — сильного, мужнього 

та відважного захисника Батьківщини й поціновувача жіночої вроди. Для 

українських митців образ лицаря був нагадуванням про славні княжі часи — 

часи Галицько-Волинської Русі. Особливо актуальною стає поява образу 

лицаря-захисника та лицаря-патрона у оздоблювальній пластиці фасадів та у 

міському середовищі. Додатково, проявам подібних тенденцій сприяла 

загальноєвропейська художня практика використання елементів історичних 

романтичних стилів, зокрема середньовічної замкової архітектури [256, с. 240]. 

Тема середньовічної романтики у контексті лицарів та їх звитяг знайшла 

втілення у доробку багатьох скульпторів, які працювали на теренах Львова та 

Галичини, зокрема П. Війтовича, З. Курчинського, Т. Блотніцького,                 

С.-Р. Пліхаля та ін. Фігури двох лицарів у парадному обладунку, які тримають 

картуш,  раніше оздоблений зображенням орла, прикрашають наріжний 

будинок вул. Січових Стрільців — Костюшка (рис. 4.2.10). Споруду зведено у 

1913 р. за проектом Р. Фелінського, а над екстер’єрним скульптурним декором 

працював Т. Блотніцький. Скульптору вдалося створити художньо виразні 

образи воїнів. На перший погляд дуже подібні, майже однакові фігури, але при 

уважному огляді відкривають нам два різні характери. Один, дещо старший за 

віком, тримає руку на мечі, погляд його спрямовано вперед, у далечінь, обличчя 

зосереджене. Другий, молодший, лише притримує свого меча та задивляється у 

небо. Ці постаті можуть сприйматися як уособлення дії та мрії, що є одвічними 

рушіями людського ренесансу (саме так називалася перша кав’ярня відкрита у 

будинку) та прогресу.  

Подальша інтерпретація середньовічних мотивів простежується у 

архітектурі прибуткової кам’яниці на вул. Валовій, 11 (рис. 4.2.11). Балкон над 

головним ризалітом прикрашено двома фігурами лицарів з гербами земель 
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Галичини і Волині, а також міста Львова. Автором скульптур був також 

Т. Блотніцький. Його молоді воїни впевнені у собі, гордовиті. Велику увагу 

митець надає зображенню їх обладунку.  

Як елемент постісторизму у поєднанні з рисами романтизованої сецесії і з 

елементами проявами ар деко можуть сприйматися похмурі лицарі на фасаді 

будинку на вул. Кн. Романа, 6 (рис. 4.2.12). Автором цих скульптур був              

С.-Р. Пліхаль. Підтримуючи важкі еркери, вони скорботно похилилися, 

спираючись на мечі. Їх обладунок відповідає середньовічному колоритові 

будинку, але образи не настільки витончені та елегантні, як праобрази  

благородних лицарів з давніх гравюр. С.-Р. Пліхаль зобразив їх справжніми 

могутніми воїнами. Тримаючись з останніх сил, про що свідчать напружені 

м’язи їх ший, лицарі-атланти відбувають свою службу. Моделюючи об’єми 

широкими площинами, митець зосереджує погляд глядача саме на спокійних 

обличчях людей, які свідомо підкорилися долі, заради виконання обов’язку [24, 

с. 386]. 

Ще у 1911 році Р. Фелінський проектує торговельно-прибуткову 

кам’яницю на вул. Коперника, 5 у стилістиці так званої ретроспективної сецесії 

[25, с. 40], для якої З. Курчинський створив фігури лицарів (рис. 4.2.13) з 

цікавими, дещо аванґардними, художньо-стильовими ознаками [135, с. 44]. 

Гранично-стилізовані постаті зображені митцем в анфас, оперті на великі гладкі 

поверхні щитів. Оперуючи контрастами малих та великих площин, 

З. Курчинський деталізує риси облич, деталі вбрання та взуття. Широкі 

виступаючі вилиці, масивні носи, умовні вуса надають образам лицарів 

грізності та суворості. До подібних зображальних методів скульптор вдається у 

роботі над лицарем з композиційної групи на фасаду будинку № 10 по 

вул. Грушевського. З. Курчинський також є автором рельєфу з зображенням 

гладіатора на вул. Парковій, 14 (рис. 4.2.14). Його відтворено у момент, коли 

розпочинається поєдинок. Гладіатор рветься у бій, його рука зі щитом 

випростана вперед, а з уст вилітає клич до перемоги. Він є захисником будинку, 
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на фасаді якого є латинський напис, що в перекладі означає «Недруже, минай 

цей дім!» [163, с. 92―93]. Образи гладіаторів зустрічаємо також у сцені «Бій 

гладіаторів» на фронтоні будинку по вул. Тарнавського, 54 (рис. 4.2.15). 

Барельєфи з символами мистецтва та військової мужності, а також фігури у 

стилі єгипетських храмових статуй (рис. 4.2.16―4.2.17) прикрашають 

прибуткову кам’яницю Грюнерів на вул. Гнатюка, 20-22 (збудовано у 1910 р.). 

Їх автором є Т. Оркасевич [23, с. 384]. 

У європейському мистецтві трансформовані образи міфології та 

неоміфології актуалізуються на початку ХХ ст. [205, с. 196]. Тенденцію 

творення неоміфу простежуємо у скульптурних оздобах здебільшого житлових 

кам’яниць. Прикладом можуть служити фризові композиції розташовані у 

верхніх ярусах споруд, зокрема по вул. Коциловського, 15, де Т. Блотніцький 

зображає еволюцію розвитку людства від пірамід до льотчиків та залізничників 

(«Египет, Греція, Рим», «Прометей», «Музи», «Праця і Мистецтво», «Залізниця, 

Автотранспорт, Авіація») (рис. 4.2.18―4.2.19). Поширення набувають також 

художні втілення симфолів мистецтва та творчості, з використанням 

характерних атрибутів та поз, які надаються персонажам (доволі часто це 

малюки-путті). Серед оздоб цього характеру можемо виділити монументальні 

вставки на фасаді будинку № 60 по вул. ген. Чупринки. Ю. Белтовський 

персоніфікує за допомогою жіночих образів три основні види образотворчого 

мистецтва «Архітектуру», «Скульптуру» та «Живопис». Окрім характерних 

атрибутів (Архітектура тримає креслення, Живопис пензель та палітру, а 

Скульптура різьбить Сфінкса) (рис. 4.2.20), привертають увагу незвичні для 

подібних оздоб жіночі зачіски, характерні для представниць інтелігенції 

початку ХХ ст.  

Вирізняються з-поміж оздоб житлових будинків також рельєфи 

Т. Оркасевича, зокрема, на тему повстання Т. Костюшка 1794 р. на 

вул. А. Горської, 5 (рис. 4.2.21) та селянського повстання 1830 — 1831 рр. на 

вул. Київській, 27. Окрім архітектурної деталі у формі стилізованих людських 
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погрудь, польської символіки орла, атики цих споруд митець оздоблює 

багатофігурними композиціями, які зображають вершника-натхненника 

повстання, який поведе за собою воїнів, а також місцеві типажі селян, у 

характерних для галицького регіону строях. Зустрічаються подекуди 

нетрадиційні зображення, зокрема рельєф воїна (ассирійця або індіанця) вул. 

Мушака, 50 (рис. 4.2.22), автором якого є В. Яроцький, для якого і було 

споруджено будинок. Образ тяжіє до асоціацій з давніми ассирійськими 

рельєфами [24, с. 387].  

Будинок № 144 по вул. І. Франка, збудований у 1913 р., у стилі сецесії, 

оздоблений пілястрами іонічного ордеру, й завершений трикутним фронтоном з 

рельєфним зображенням вершника (рис. 4.2.23) роботи Ф. Т. Бєрнатa. 

Стримана, спрощена композиція, трактована за допомогою доволі широких 

стилізованих площин. Використовуючи чіткі вертикалі митець задає загальний 

ритм сюжету, який добре поєднується з загальним ритмом споруди [24, с. 382].  

Своєрідними «амулетами», що притягували фортуну та економічне 

процвітання були фігуративні оздоби споруд різного роду фінансово-

торговельних організацій. Зокрема показовим з огляду на прагнення до 

всеосяжного художнього синтезу, було будівництво Торгово-промислової 

палати у Львові (пр. Шевченка, 17) у 1907 — 1910 рр. Натхненником та 

головним архітектором цієї споруди був А. Захарієвич, який продовжував 

справу свого батька Ю. Захарієвича. Головним приміщеням та ідейним центром 

споруди було визначено зал засідань на другому поверсі. Залу було перекрито 

плоским склепінням з ліпним рослинним декором, кесонами та світильниками. 

Стіни облицьовані дубовими панелями, штучним зеленим мармуром та 

розчленовані спрощеними пілястрами з білого мармуру. Кожна з дванадцяти  

пілястр увінчана в капітелі скульптурною групою роботи З. Курчинського 

(рис. 4.2.24). Плинність контурів сецесії, певна модульність у компонуванні 

постатей поєднана скульптором з близькою йому тогочасною 

імпресіоністичною роденівською манерою виконання [135, с. 28]. На трьох 
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стінах у проміжках між пілястрами фризоподібно розташовуються живописні 

панно Ф. Вигживальського (рис. 4.2.25―4.2.26). На кожній з трьох стін 

розміщено своєрідні живописні триптихи: шість фігурних зображень і три 

пейзажі. Панно уособлюють працю, стійкість («Сізиф»), силу («Бій з 

кентавром»), фортуну, срібло («Перемінний капітал») та золото («Постійний 

капітал»). Вони пов’язані між собою в умовну оповідь-легенду. 

Ф. Вигживальський через сюжетну та візуальну взаємодію живопису та 

скульптури формує своєрідну міфологему, основним змістом якої є моральне 

вдосконалення сучасної Людини і прогрес цивілізації [25, с. 96]. 

Панно за своїм лінійно-просторовим трактуванням повністю вписуються 

у канву модерну: тіла змодельовано максимально об’ємно, але золоте тло, що 

має площинний характер, «замикає» живописний простір. Зорове відчуття 

стінної площини підсилює також фризове розташування фігур, що знов ж таки 

є однією з рис формотворчості сецесії [25, с. 97] — живописні панно та 

скульптурні групи утврорюють своєрідну орнаментальну схему з чітким 

ритмічним вистроєм. У систему побудови фризу включено скульптури 

З. Курчинського, які за характером трактування постатей та сюжетом є 

логічним продовження повнофігурних живописних композицій. Загалом, сцени 

фризу поєднані у шість парних груп, що є символічними узагальненнями 

окремих моментів людського буття: «Праця», «Відпочинок», «Меланхолія», 

«Мир», «Кохання», «Смерть». Ідейнообразне зближення скульптурних 

композицій з сюжетами живописних панно полягає у персоніфікації 

З. Курчинським образів, що символізують узагальнені характеристики людської 

екзистеції. Таким чином, як зазначає Ю. Бірюльов, «візуально-почуттєве та 

естетичне їх сприймання в кінцевому рахунку відбувається унісонно, 

створюючи новий, синтетичний художній образ» [25, с. 96―97].  

Серед знакових споруд, що були створені А. Захарієвичем у 

співдружності з З. Курчинським, варто відзначити групу львівських будівель на 

розі вул. Валової та вул. Галицької. Це ще одна фінансова установа — будинок 
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страхової фірми Балабана і Львівського банку на вул. Валовій, 7-9, які творять 

єдний комплекс забудови вулиці Валової. З боку вул. Галицької на фасаді 

будинку №7 розташовано композиційні групи «Меланхолія» («Сон»), 

«Медитація» («Комерція»), «Війна» («Сум»), «Танець» («Знемога»); з боку 

вул. Валової — «Вічність» («Доля»), «Промисловість» («Енергія»), «Праця» 

(«Воля»), «Мистецтво» («Мріяння») (рис. 4.2.27―4.2.28). Творячи ці 

скульптурні образи, З. Курчинського продовжує працювати зі стилізацією 

форми, трактує постаті не натуралістично. Вони гранично спрощені, акцент 

зроблено на грі контрастних площин та об’ємів, що забезпечує 

впорядковуючий сецесійний ритм. Скульптурні композиції З. Курчинського 

стали якравим прикладом відображення призначення споруди, зокрема така 

тенденція була розповсюджена серед оздоб установ фінасово-торговельної 

сфери, які, маючи значні кошти, могли замовляти проекти своїх будівель у 

найкращих тогочасних митців. У декорі фасаду будівлі Празького банку 

(скульптор Е. Кодет, пр. Свободи, 17) та Торгової біржі (скульптор                   

С.-Р. Пліхаль, вул. Городоцька, 2) є постаті Меркурія та Фортуни 

(рис. 4.2.29―4.2.30), Ремісничу палату (тепер Львівський театр ляльок, 

пл. Данила Галицького, 1) прикрашено фігурами Коваля та Муляра 

(ск. Я. Щепковський) (рис. 4.2.31―4.2.32), споруду страхової компанії 

«Трієста» (вул. Коперника, 3) декоровано маскаронами З. Курчинського 

«Гордість», «Пересичення», «Здивування», «Іронія», чотирма статуями на 

фронтоні, що уособлюють почуття, а також над входом розміщено горельєф 

«Піклування» (рис. 4.2.33) роботи Т. Блотницького. У пластичній композиції 

скульптор персоніфікуює турботу та піклування у образі ангела, який вкриває 

крилами-щитами літніх чоловіка та жінку. Дещо виступаючим за межі 

композиції у нижній частині, митець зображає юнака, який підтримує старих. 

Митець дотримується неокласицистичної стилістики, але, за допомогою доволі 

незвичного трактування композиції сцени, горельєф добре гармоніюює із 

загальною сецесійною структурою споруди [24, с. 195]. Ці будівлі є одними з 
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найрепрезентативніших у місті і хоч тепер вони змінили своє призначення, у 

їхніх оздобах залишаються підказки щодо характеру колишніх установ. 

Важливою складовою творення архітектурного образу колишнього 

будинку Австро-Угорського банку у Львові (вул. Б. Лепкого — Листопадового 

чину) є фризоподібно розташована над вікнами другого поверху низка 

алегоричних сюжетів роботи Ю. Белтовського. Композиції зображають 

складові добробуту Австро-Угорської монархії, зокрема «Торгівлю», «Гірничу 

справу», «Техніку», «Сільське господарство», «Промисловість» (рис. 4.2.34). На 

перший погляд ледь не античні сюжети вражають своєю сучасністю. Оголені 

постаті у напівлежачих позах, але їх обличчя повністю сучасні. Найкраще це 

зрозуміло з модних тогочасних вусів та зачісок чоловіків. Додатково 

наповнення образам надає тло прямокутних композиції. Створене з дрібних 

рельєфних площин, що відображають відповідний мотивові антураж, тло 

створює основу для розшифрування образу, горельєфно трактованого в 

узагальних об’ємах. Привертає увагу також центральна композиція «Фортуна» 

(рис. 4.2.35), яка «об’єднує» цей своєрідний фриз. Різні верстви населення 

Галичини звертаються до вбраної по-королівськи Фортуни. Її постать є 

безчасовою, у той час як усі інші відповідають образам тогочасної інтелігенції, 

аристократії та селянства. Один чоловік простягає руку до Фортуни, дивлячись 

на неї з надією, двоє інших, які уособлюють місцеву богему, дивляться у 

невідомому напрямку, витаючи у хмарах, у той час коли лише єдина постать 

відвернулася і зайнята роботою. Це зображення жінки на другому плані. Вона, 

вбрана у традиційний народний стрій з волоссям прикриим хустиною, сидить за 

прялкою.  

Серед споруд фінансових установ заслуговує уваги також будівля 

Кредитної спілки великих землевласників (тепер Львівська філія Національного 

банку України) по вул. Коперника, 4, де внутрішні та зовнішні оздоби були 

максимально продумані та синтезовані у єдиний цілісний образ. Фасад величної 

споруди, що за характером тяжіє до монументальності класицизму, вінчають на 
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кутах голови Меркурія роботи З. Курчинського. Оформлення інтер’єру вражає 

відвідувача своєю розкішшю. Як у споруді Торгово-промислової палати, 

апофеозу декор інтер’єру досягає у оздобах залу засідань, для якого 

З. Розвадовський виконав у 1910-х рр. фризове живописне панно «Плоди землі» 

(рис. 4.2.36―4.2.37) у верхній частині стіни [17, с. 15]. З урахуваннян того, що 

Товариство здебільшого займалося допомогою великим земельним магнатам в 

управлінні сільсько-господарськими справами їх маєтків, сприяло підвищенню 

економічної привабливості земель, у композиції зображено феєрію врожайності 

та добробуту. Стрімку, майже нестримну ходу персонажів з гірляндами з 

пахучих трав та стиглих фруктів зображено на тлі копиць сіна та характерних 

для краю тварин, таких як кози, вівці, коні (на території Галичини було кілька 

потужних кінних заводів). Доволі незвичним є поява у розписі гончих 

мисливських псів, що можуть бути трактовані як алегорії статусу клієнтів 

товариства та аристократії як такої. Людські постаті митець зображає майже 

оголеними, прописуючи із захопленням кожен м’яз на тілах сильних здорових 

чоловіків та жінок. Жіночі обличчя і зачіски немов взяті з тогочасних 

ілюстрації до журналів мод. Натомість у чоловічих образах митець звертає 

увагу на фізичну складність сільської праці, показуючи чоловічі постаті ніби 

згорбленим під вагою оберемків колосся та гірлянд з квітів і плодів. Але ці 

образи не передають справжнього сенсу сільського життя, відтворюючи лише 

деформоване його розуміння аристократією [205, с. 47].  

Оздоби промислових комплексів майже не дійшли до наших часів, але 

сучасники та дослідники доволі часто згадують декор інтер’єру пекарні 

«Меркурій» (рис. 4.2.38), для якої З. Курчинський виконав вісімнадцять 

алегорично-міфологічних рельєфних панно «Історія хліба». Як пише 

Ю. Бірюльов: «У циклі втілювалась філософська концепція Людини, яка 

створює себе й оточуючий світ» [25, с. 101―102]. Дослідник зазначає, що 

образи зображуваних постатей митець розкрив за допомогою пластики 

стилізованого лінійного рисунка, музичної ритміки жестів та жорсткої, 
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живописно «зім’ятої» фактури поверхонь, що мерехтить, як вільно накладені 

мазки фарби, що було доволі характерно для З. Курчинського. З циклом, 

виконаних у тонованому гіпсі барельєфів, стилістично добре узоджена  

бронзова група статуї робітника та його родини. В іншу стіну було вмонтовано 

великий барельєф PAX (від лат. ― «Мир»), що був своєрідним груповим 

портретом відомих тогочасних політиків та діячів культури [24, с. 325—326].  

Після відкриття на місці Крайової виставки 1894 р. павільйонів 

т.зв. Східних торгів популярними стали алегорічні уособлення промисловості 

та торгівлі. Деякі будівлі оздоблює статуями та барельєфами З. Курчинський у 

характерній впізнаваній манері образотворення. Загалом павільйони виставки 

були виконані вже у стилі ар деко, який домінував у декорі повоєних споруд, з 

певними сецесійними ремінісценціями. Найважливішу роль тут, особливо у 

рельєфах, починає відігравати композиція. Митець стилізує площини таким 

чином, аби вони якнайкраще вписувались та максимально заповнювали обрану 

площину. Центральний павільйон прикрашав фриз з алегоричних фігур 

посередині головного фасаду, на кутах були різблені голови Меркуріїв та 

сфінкси на пілонах. Путті роботи З. Курчинського тримали емблеми 

Познанського та Малопольського банків на павільйонах цих фінансових 

установ. Натомість на фасаді Промислового банку скульптор встановив дві 

великі статуї — «Торгівлю» та «Промисловість». 

Підвищення рівня життя, збагачення міщан, нові технології та торгівля 

спричинили появу ще однієї складової тогочасного образу міста. Нею стають 

пасажі, які здебільшого створювались у прохідних дворах або невеликих 

провулках і були торговими галереями коридорного типу з численними 

крамницями, кав’ярнями та кінотеатрами. Вони найчастіше були криті, мали 

скляні великі дахи-куполи складної конструкції, що справляли приголомшливе 

враження на відвідувачів. Окрім вітрин магазинів та реклами, пасажі 

прикрашали скульптурою та великими живописними композиціями чи панно. 

На такого роду торговельних площах були представлені вироби лише 



198 

 

найкращих тогочасних підприємців, які прагнули до якнайрозкішнішого 

вигляду своїх крамниць. На території Східної Галичини такого типу споруди 

могли з’явитися лише у найбільший містах краю, зокрема у Львові, 

Станіславові (тепер Івано-Франківськ) та Тернополі. Наприклад, з невеликої 

аптеки та лабораторії в 1900 р. Спілка П. Міколяша перебудовує свій заклад на 

розкішний «кришталевий палац» — Пасаж Міколяша (рис. 4.2.39). Вписані у 

криволінійну конструкцію ферм скляної стелі, акцентом інтер’єру споруди 

стають скульптури Венери-німфи та фавнів роботи А. Попеля [25, с. 85], великі 

живописні панно (ймовірно роботи Т. Попеля). На збережених світлинах видно, 

що це багатофігурні композиції, найвірогідніше, на теми, пов’язані з торгівлею 

та її розвитком. Більш детально проаналізувати образи панно пасажу Міколяша 

неможливо через погану якість світлин початку ХХ ст., але все ж доволі добре 

видно загальну стилістику розпису, яка може бути визначена як перехідна від 

академічного реалізму до сецесії. Кількома роками пізніше, в 1904 р., було 

збудовано пасаж братів Гартенбергів у Станіславові (тепер Івано-Франківськ) 

(рис. 4.2.40). За згадками сучасників пасаж був багато оздоблений, а великі 

живописні панно представляли портрети власників та їх колег за обговоренням 

проекту пасажу, а також сюжети на теми промисловості, рільницва та 

мистецтва [264, с. 96]. Для живописних образів пасажів, що здебільшого 

прикрашали інтер’єр головного тамбуру споруди, характерною була 

персоніфікація торгівлі або фортуни, створення їх образів у вигляді жінки, що 

допомагає у справах. Рільництво персоніфікувалося у постатях юнаків, вбраних 

у звичайний простий селянський одяг, що нагадував традиційне вбрання 

мешканців Карпат, зокрема акцентовано на специфічній формі гуцульських або 

гуральських капелюхів. Два наведені приклади є показовими з огляду на 

розвиток у містах попиту на розваги та торгівлю. На жаль, жоден з 

вищеозначених пасажів не пережив лихоліть світових воєн та втручання 

нащадків, тому ми можемо говорити про фігуративні образи цих об’єктів, 
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користуючись лише старими некольоровими  світлинами та описами 

тогочасних відвідувачів цих центрів громадського життя [24, 264]. 

На початку ХХ ст. зростає захоплення активними видовищними 

спортивними розвагами, які також потребували специфічно запроектованих 

приміщень. Зокрема такою була споруда Скейтинг-рингу, по вул. Зеленій, 59 у 

Львові, в оздобі якого було використано фігуру Кратоса на фасаді та серію 

рельєфів роботи З. Курчинського, вісім вітражних зображень спортивних 

змагань і танців авторства В. Жегочинського та шістнадцять живописних панно 

Л. Вінтеровича. Усі композиції були добре вписані у архітектурну конструкцію, 

що задавала їм дещо нетрадиційних обрисів та впливала на формотворення [25, 

с. 103].  

Показовою можна назвати споруду готелю Жорж у м. Львові. В останні 

роки ХІХ — на початку ХХ ст. популярним, у зв’язку з актуалізацією 

подорожей на далекі відстані, були символічні зображення чотирьох 

континентів. Вони, зокрема, представлені у нішах на фасаді споруди, виконані 

А. Попелем за ескізами Л. Марконі. Образи несуть на собі відбиток стилістики 

барокової динаміки та натуралістичної передачі людського тіла. Водночас вони 

є виявом тяжіння до нової художньої стилістики у зображенні персонажів.  

Центрами ж спілкування певних верств населення, зокрема богеми та 

інтелігенції були міські кав’ярні, яких на початку ХХ ст. у центральних 

частинах міст було доволі багато. Однією з перших, оформлених у сецесійному 

стилі ще у 1897 р., кав’ярня Ф. Шнайдера (рис. 4.2.41) популярна серед богеми, 

особливо серед польських митців, таких як Г. Запольська, Я. Каспрович, 

Л. Стафф, О. Ортвін, К. Сихульський, С. Дембіцький. У її залах відбувались 

виставки малярства і скульптури. Автором розписів був А. Тух. Розписи були 

насичені достатньо великою кількістю нетрадиційних персонажів. Зокрема, 

захоплення раннього модернізму японською культурою виявилося у 

використанні мотиву сакури, у зображенні дракона та постаті молодої японки, 

що грає на музичному інструменті. У розписах привертають увагу дещо 
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гротескні образи, списані з галицьких євреїв, з їх підвищеною цікавістю до 

всього навколо. 

На початку ХХ ст. було оновлено першу львівську кав’ярню, що носила 

назву «Віденська». У 1902 р. прибудовано відкриту террасу, а інтер’єри 

оздоблено сецесійними панно авторств Ю. Крупського та Ф. Зайховського. У 

кав’ярні «Шкоцька» В. Белецький створює пано на сюжети з лицарських 

романів. Але можемо з впевненістю сказати, що найбільш відповідало засадам 

сецесії-модерну оздоблення кав’ярні «Мистецтво» («Sztuka»), яка містилась на 

вул. Театральній, 10 у Львові від початку ХХ ст. до 1918 р. Інтер’єр кав’ярні в 

1908 р. був оформлений за проектом Ф. Вигживальського (рис. 4.2.42), одного з 

найвідоміших митців періоду сецесії. З чотирьох залів кафе вважалося, що 

найбільший художній ефект справляв «дамський салон». Стінні розписи 

Ф. Вигживальського — «Індіанське мистецтво», «Чудо-дитина», «Ars longa», 

«Vita brevis» складались у своєрідний тетраптих з «неоміфом» на тему 

львівського мистецтва початку ХХ ст. Митцем було також написано 

нетрадиційні сцени, що називалися «Польська муза мандрує до Італії» та 

«Словенський танець Коло» (рис. 4.2.43). Стінописи були виконані у широких 

узагальнених площинах, з ритмічним компонуванням фігурних груп. Системі 

розташування розписів підкорялись меблі, світильники, портьєри з аплікаціями, 

скульптури З. Курчинського «Давид» та «Жіноче погруддя» у нішах, які на 

оранаментованому тлі втрачали тривиміність і гармонійно взаємодіяли з 

сецесійними, площинно-лінійними стінописами [24, с. 323]. Митець також 

створив інтер’єр кав’ярні «Варшава» на пл. Смольки (тепер пл. Григоренка, не 

збережений).  

Важливим елементом міської громадської забудови були державні та 

приватні освітні заклади й медично-харитативні установи, які здебільшого були 

світськими. У їх фігурних оздобах мали бути виразно окреслені ті засади, на 

яких будувалася програма закладу. Підвалини цих тенденцій були закладені ще 

наприкінці ХІХ ст., коли, до прикладу, фасад Вищої технічної школи було 
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прикрашено алегоричною скульптурною групою роботи Л. Марконі, що 

символізувала «Інженерні науки», «Архітектуру» та «Механіку» — три основні 

факультети, які існували тоді в навчальному закладі, що додатково було 

підкреслено латинським написом на аттику «Litteris et Artibus» (дослівно — 

«Наукою і ремеслом» [253, с. 316]). Традицію було перейнято, модифіковано та 

продовжено вже у ХХ ст., але з використанням модерної формотворчості та по-

новому трактованих алегорій. Зокрема, споруду школи С. Стшалковської (тепер 

СШ № 6 м. Львова, вул. Зелена, 22) оздоблено барельєфами «Життя» і 

«Мистецтво» (рис. 4.2.44) З. Курчинського. У композиціях горельєфів митець 

на власний спосіб трактує відоме прислів’я «Ars longa vita brevis» (лат. ― 

«Життя коротке, мистецтво вічне») [24, с. 326]. Розділивши умовно 

ілюстративні зображення життя та мистецтва, З. Курчинський поділяє й 

побудову обох композицій на дві площинини, що мають контрастувати між 

собою. Значну частину простору композиції рельєфа разом з текстом заповнює 

модульний мотив квітів. У сюжеті «Мистецтво» скульптор передає постаті 

ангела та музи, натомість «Життя» зображає у іпостасях молодої дівчини та 

мудрої досвідченої жінки, яка тримає руці клепсидру, нагадуючи про те, що 

життя швидкоплинне.   

Від початку своєї творчості П. Війтович, маючи тісні зв’язки з Художньо-

промисловою школою у Львові, оздоблює портал нової споруди цієї навчальної 

установи (вул. Снопківська, 47) монументальними півфігурами «Мистецтво» та 

«Художня промисловість» (рис. 4.2.45). Здебільшого у своїх творах митець 

тяжів до динамічного барокового трактування форм, але, підпорядковуючись 

архітектурі споруди,  наближався до сецесійного горельєфу. Жіночий образ, що 

уособлює Мистецтво, П. Війтович подав доволі класицистично, лише 

доповнюючи невеличкою фігуркою генія, у якому ймовірно зобразив себе. 

Скульптор зображає юнака з доволі модною зачіскою, з натхненим, але не 

ідеалізованим обличчям, з молотом та кліщами у руках. Тему навчання 

чоловічим професіям, які вимагають важкої фізичної праці, продовжив 
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В. Пшедвоєвський, виконавши у 1908 р. з цементу могутні 4-метрові постаті 

Теслі та Коваля (рис. 4.2.46), які немов виростають з фасаду споруди 

Технологічного іституту (Музична академія ім. М. Лисенка, 

вул. Нижанківського, 5).   

Для відділу фармацевтики львівського університету на 

вул. Пекарській, 52 Ю. Стажинський створює рельєф з постатями дівчини та 

юнака у витонченій стилістиці ар деко. Він не збережений, але інша робота 

скульптора для новозбудованого у подвір’ї колишнього Галицького сейму 

Collegium Maximum, досі прикрашає споруду. На ньому стилізовано зображено 

чоловіка та ангела. Окрім трактування самих фігур постатей, зацікавлення 

викликає ритмічно-спрощене трактування складок вбрання та крил ангела. 

Яскраву реалізацію тогочасного пульсуючого національного, зокрема 

українського, життя продемонстрував М. Сосенко у стінописах Вищого 

музичного інституту ім. М. Лисенка (пл. Шашкевича, 5, тепер Музичне 

училище ім. Ст. Людкевича) [149, с. 170―181]. У комплексі інституту 

композиційно-змістовою домінантою інтер’єрів став саме монументальний 

живопис М. Сосенка. Він сконцентрований у Великому (розписи, вітражі, 

керамічне панно) та Малому концертних залах (розписи). Орнаментальні 

стінописи з акцентами на стриманих фігурних композиціях стали основним 

засобом організації простору. Основні образи плафону Малого залу ― 

«Музики», «Трембітарі» та «Бандурист» (рис. 4.2.47―4.2.48). Митець з 

властивою йому прискіпливістю готувався до виконання роботи, досліджував 

етнографічний матеріал та готував ескіз спочатку на Франківщині, у 

с. Торговиця Пільна, звідки привіз кілька випозичених в селян предметів 

гуцульського костюму, які збирався використати у роботі, щоб краще передати 

образи народних музикантів. Пізніше, перебуваючи у Києві, М. Сосенко 

дослідив орнаментику Центральної України, зокрема Полтавщини, та 

використав її мотиви у підготовці візерункової частини стінопису та вітражів. 

Стіни та плафон Великого залу мають вигляд суцільної тканої поверхні. У 
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центральній частині плафону, відповідно до ескізів митця, що зберігаються у 

НМЛ ім. А. Шептицького, окрім постаті Кобзаря бачимо модельовану легкою 

лінією, світлу жіночу фігуру, яку закомпоновано з гірляндою квіті. Постать 

дівчини викликає підсвідомі асоціації з культовим для українських земель 

образом Богородиці Покрови. Після останьої реставрації до постаті Кобзаря 

додано три жіночі фігури, що немов пішли у плавний танок. Плафони обох 

залів також доповнено образами традиційно вбраних дівчинки та хлопчика, які 

грають на сопілках. Пластичність ліній усіх людських фігур зрівноважується 

умовністю рослинно-геометричного обрамування, яке включає також нотний 

запис мелодій. Складний рисунок вступає у контраст з простотою 

архітектурних форм. Розпис Великого залу вдало доповнено горельєфами з 

скульптурними портретами М. Лисенка та Т. Шевченка роботи Г. Кузневича, а 

також ліпниною із зображенням атрибутів музики й образотворчого мистецтва, 

рослинних орнаментів. Дещо раніше, розпочинаючи самостійну працю, 

скульптор вже вставлював у нішах Народного дому в Стрию погруддя діячів 

української культури [24; 149].  

Декоративну домінанту Великого залу Музичного інституту мали 

створювати чотири живописні панно «Наука», «Мистецтво», «Виховання», 

«Спів» (рис. 4.2.49), які були замовлені художникові О. Новаківському. Як 

зазначає багаторічна дослідниця творчості О. Новаківського та працівник філії 

НМЛ ім. А. Шептицького, меморіального музею О. Новаківського Л. Волошин, 

образи цих панно стали новим словом в українському мистецтві початку ХХ ст. 

[149; 38, 119]. Напрочуд монументальні, сповнені патріотичного пережиття, 

зображені постаті пульсують пластичними, звивистими лініями, соковитістю 

барв. Вони співзвучні за стилістикою та настроєм з обрамлюючими їх 

стінописами та вітражами М. Сосенка. Центральним у композиціях 

О. Новаківського є алегоричний образ Матері-України, яка спонукає до 

навчання та творчості дітей, які згромадилися довкола неї. Постать жінки-

матері є змістовою трансформацією Сивіл Мікеланджело з Сикстинської 
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капели у Римі, Італія [117, с. 126―140]. Стінописи та вітражі М. Сосенка, панно 

О. Новаківського та скульптурні портрети Г. Кузневича були вдалою спробою 

поєднання архітектури і монументально-декоративних видів мистецтва на 

основі інтеграції української народної художньої творчості. Можна 

стверджувати, що сецесійна образність М. Сосенка поєдналася з принципами 

«неовізантійського» мистецтва, що помітно у елегантних пропорціях фігур 

персонажів. 

Для споруд лікувально-харитатичного та рекреаційного призначення 

більш властиве звертання до постатей з історії християнства. Зокрема, фасад 

колишнього монастиря та харитативного закладу сестер-служебниць Святого 

Серця Ісусового оздоблено образом «Ісус Христос з Відкритим серцем» 

(м. Львів, вул. Ужгородська, 1) (рис. 4.2.50), атик лікувального закладу на 

вул. Чупринки, 48 оздоблено рельєфом «Богородиця» (скульптор Т. Оркасевич) 

(рис. 4.2.51), на фасаді кам’яниці Товариства священослужителів також є 

фігурою Богородиці (ймовірно роботи П. Війтовича [24, с. 216]) тощо. Обличчя 

постатей натхненні та стражденні одночасно, проникнуті бажанням допомогти 

тим, що потребують. 

Ще одним типом образів були біблійні персонажі, які здебільшого 

виконували патронатну функцію, або були пристосовані до харитативного 

призначення споруд. Зокрема на кутах споруд, або над головним входом 

будинку, їх розміщали у вигляді круглої скульптури в окремій ніші, де вони 

мали бути добре помітними. Традиційно перевага надавалась образам 

Богородиці-Заступниці. Наприклад, невідомий автор у 1910 р. оздобив фасад 

будинку на пл. Липневій, 7 групою «Immaculata-Caritas» (Милосердної 

Богоматері). Подібних фігур, внаслідок ідеології ще недавнього радянського 

державного устрою, збереглося небагато, але на вул. Дороша, 9 та Зеленій, ЗЗ у 

спеціальних нішах кам’яниць є сецесійні статуї Богородиці Г. Красуцького, 

рельєф Ф. Т. Бєрната на вул. Єфремова, 34.  
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Узагальні чоловічі образи здебільшого присутні у оздобах житлових 

кам’яниць у вигляді могутніх атлантів, які тримають балкони та еркери 

(рис. 4.2.52), або виконують виключно декоративну функцію, як у випадку 

спарених півфігур у верхній частині фасадів будинків на вул. І. Франка, 40, 

Чупринки, 6 та ін. Такого роду трансформований мотив атланта отримав назву 

теламон [86, с. 64]. Півфігури атлантів немов виростають з тла, є умовним 

завершенням колони. Їх постаті зазвичай доволі вишукані та ліричні, трактовані 

за допомогою пластичних ліний та м’яких переходів форм. 

У декорі споруд першої третини ХХ ст. залишається поширеним мотив 

зображення дитини. Найчастіше це невеликі окремі фігурки малюків або групи 

персонажів з атрибутами. Предмети, що вони тримають у руках відображають 

призначення споруд. У будинках громадського призначення, або для житлових 

кам’яниць характерне використання атрибутів достатку та доброчесності, 

зокрема риби (часто дельфіна), рогу достатку, китиць винограду, а також 

різноманітних міфологічних тварин (рис. 4.2.53―4.2.54). Іноді атрибути 

скульптур відображали рід занять власника. Дещо гротескні образи путті з 

символами фортуни (ріг достатку) та архітектури (будівля) було встановлено на 

фасаді кам’яниці архітектора Ю. Авіна. П. Гарасимович виконав для кількох 

будівель Івано-Франківська фасадні скульптури. Фігура Янко-музикант була 

виготовлена для вілли Луцьких, а на атику вілли З. Шафера було встановлено 

статую хлопчика Dolce far niente (пер. з італ ― «солодке неробство») [24, 

с. 275]. 

Деякі митці використовували для декоруваня фасадів будинків постаті 

гротескного характеру, наприклад на фасаді неоготичного Casino de Paris 

(вул. Л. Курбаса, 3) (рис. 4.2.55), споруді українсько-польської Вчительської 

семінарії (вул. Метрологічна, 1) (рис. 4.2.56) та на житлових будівлях у Івано-

Франківську на вул. Незалежності, 4 та 11 (рис. 4.2.57―4.2.58). Здебільшого 

характер цих образів балансує на межі естетики сецесії та ар деко.  
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Доволі нетрадиційним для першої третини ХХ ст. було оздоблення 

садово-паркових територій Галичини скульптурною пластикою [242]. Але все ж 

таки певні зразки зустрічаємо, зокрема П. Війтович створює у Сярах (Польща) 

цілий комплекс скульптурних необарокових оздоб у 1912 р. Враховуючи 

дружбу митця з архітектором Г. Зарембою, дослідник Ю. Бірюльов припускає, 

що разом із З. Курчинським митець міг створити серію скульптур на 

міфологічну та побутову тематику у парку вілли Заремби у Брюховичах під 

Львовом. Серед них могли бути статуї на античні міфологічні теми, зокрема 

«Кентавр», «Воїн з луком», «Гермес», моделі яких скульптор виставляв у 

1921 р. на Першій виставці Союзу художників-пластиків у Львові [24, с. 221].  

Окремо варто проаналізувати мотив танцю, як одного з проявів творчого 

життєдайного начала, який є доволі розповсюдженим при оздобі плафонів та 

сходових маршів сецесійних будинків. Здебільшого це жіночі образи або сцени 

танцю, наповнені легкістю, грайливістю поз, що перегукується з салонним 

мистецтвом стилю рококо. Ці невибагливі образи доповнювала ліпнина та 

здебільшого орнаментальні рапортно-фризові (хоча зустрічаємо й кілька 

пейзажно-міфологічних композицій) вітражі. Стихійна свобода жіночих тіл та 

їх зв’язок з природою, підкреслена чуттєвість — найхарактерніші риси цього 

типу зображень. У пластиці модерну, у його пливких спадаючих лініях загалом 

багато було жіночного. У образі танцівниці митців цікавив ефект 

«серпантинного танцю», з його маніпулюванням драперією. Звиваючись й 

вигинаючись вона повторює всі лінії людського тіла. Образ танцівниці у 

трансформації перевтілився у образ нестримної вакханки. Вакханалія стає 

популярним поняттям ще з кінця ХІХ століття, коли Ф. Ніцше побачив 

особливості античної культури у боротьбі двох начал — діонісійського та 

аполонівського. Загалом сецесія любить виявляти людську пристрасть, а 

особливо пристрасть, пов’язану з коханням. Було навіть створено 

абстрагований образ, що є уособлення формули поцілунку П. Беренса: дві 

голови, що творять єдине ціле, оточені орнаментальним плетивом волосся. 
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Яскравими прикладами вище окреслених тенденцій можуть стати дивом 

збережені, не вкриті шарами фарбувань, розписи та вітражі житлових будинків 

Львова, зокрема вітраж «Жінка з птахом» у будинку Сегаля на розі 

пр. Шевченка, 4 та вул. Чайковського, 6, розписи плафонів на вул. Глибокій, 6 

(рис. 4.2.59), Севастопольській, 4, Бандери 47-47а. Для пластичних проявів 

цього мотиву також характерна легкість та безтурботність. Прикладом оздоб 

можуть бути декори аттиків будинків на вул. Глибокій, 12 (рис. 4.2.60) та 

вул. Котляревського, 13; верхня частина фасадів на вул. Словацького, 5 

(рис. 4.2.61), вул. Чернігівській, 2, танець виноградарів на вул. Пекарській, 19 

та ін. [24, с. 378]. У 1928 р. Ю. Стажинський виконує у стилістиці ар деко фриз 

з танцюючими фігурами для кінотеатру «Casino» (пр. Свободи, 5).  

Достаньо поширеним залишався сюжет «Пори року». Античні сюжети не 

зникають повністю, але вони втрачають свою монументальність та 

репрезентативність. Використовуються для оздоб кам’яниць здебільшого 

невеликі композиції на основі образів Прометея, Леди, Меркурія, Венери тощо. 

Зокрема на одній з запроектованих Ю. Авіном споруд зустрічаємо виконані у 

стилістиці ар деко, узагальнені та дещо видовжені фігури Меркурія та Венери, а 

також круглі барельєфи з символами друкарства (ймовірно роботи 

Ю. Стажинського). Доволі незвичним можемо назвати звертання 

З. Курчинського до образу Цецери з єдинорогом (рис. 4.2.62) в оздобі житлової 

кам’яниці на Княжій, 16. Її  образ доповнюють фігурки малюків-сатирів з 

рогами достатку. Доволі новаторськими та змістово актуальними були також 

рельєфи Ф. Т. Бєрната на вул. Бандери, 61 «Селянка-жниця» та «Хлопчик-

музикант».  

Загалом світське монументальне мистецтво перебувало у тісному 

взаємозв’язку з міською архітектурою, а для неї панівним стилем у першій 

чверті ХХ ст. було визначено сецесію-модерн, а після Першої світової війни — 

ар деко та конструктивізм. Естетикою саме цих течій послуговувалися митці, 

творячи неповторне, модерне обличчя міст Східної Галичини. 
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Проаналізувавши живописні та скульптурні оздоби громадських будівель 

великих міст Східної Галичини на прикладі Львова, доцільно виділити кілька 

основних тематичних груп фігуративних антропоморфних образів. Серед них 

найчисельнішими є образи «нової міфології», алегорично-символічні образи 

фінансового успіху, уособлення філософських освітніх тенденції та 

персоніфікації покровительства і милосердя у релігійних образах світських 

споруд. Загалом композиції для фінансово-страхових та торговельно-

виробничих установ через міфологізовані персоналії та сюжети, через добре 

впізнавані образи-символи, передавали настрої, пов’язані з складовими успіху. 

Оздоби банків та страхових компаній мали усіма засобами відобразити 

стабільність, силу та впевненість у завтрашньому дні. Декор інших 

громадських споруд, зокрема, пов’язаних з торгівлею та промисловістю, мав 

включати професійну атрибутику. За невеликої кількості декору, скульптурні 

елементи добре ілюстрували призначення споруди, водночас були наочною 

рекламою, мали привертали увагу.  

У формотворенні образів Людини у світському монументальному 

мистецтві зреалізовані засади модернізму, зокрема сецесії та ар деко. Спільним 

для цих напрямків було тяжіння до стилізації антропоморфних форм, певного їх 

сплощення та декоративності. Акцент робився саме на фігурі, тому її 

опрацювання було дуже ретельним та продуманим. Не позбавлена повністю 

натуралістичності фігура немов виростала з умовного декоративного тла, але не 

відділялася від нього повністю. Дещо змінюється акцент у жіночих образах. 

Якщо для релігійного мистецва обгрунтованим залишається дотримання таких 

характеристик жіночого образу як материнство та милосердя, то світські образи 

жінок наголошують на якостях природньої, неідеальної, модної та сучасної 

краси, а також небезпеки, яка походить від неї. Чоловічим образам властиві 

риси захисника та лицаря, яких здебільшого трактовано у художньо-

спрощених, виразних формах, підкреслених пластичними обрисами фігур задля 

надання їм більшої емоційності. 
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Висновки до розділу 4 

Розвиток світського монументального мистецтва першої третини ХХ ст. у 

Східній Галичині визначався двома основними тенденціями — «національно-

патріотичною» та «космополітичною», які мали свої вияви у всіх групах 

пам’яток монументального мистецтва нерелігійного характеру. Важливим 

елементом окреслення громадського простору ще наприкінці ХІХ ст. стає 

пам’ятник-монумент. Для його образів характерне тяжіння до героїзації і 

звеличення персоналій національної історії та культури. Враховуючи те, що 

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.). Українці водночас могли виявляти свій 

патріотизм здебільшого у внутрішньому просторі релігійних споруд, подекуди 

світських, зокрема етно-патріотичного забарвлення набувають стінописи 

М. Сосенка у колишньому музичному інституті ім. М. Лисенка у Львові. 

Можливим проявом національного аспекту стає вшанування памяті Кобзаря за 

межами великих міст Східної Галичини у вигляді пам’ятників-погрудь поетові. 

Частково також національну ідентичність українцям вдалося проявити в 

поховальній пластиці у контексті зображення образу Людини, зокрема у 

надгробках І. Франка, родини Барвінських тощо. Водночас виконані 

С. Литвиненко проекти пам’ятників Костянтинові Великому, рівноапостольним 

Кирилу і Мефодію та князям Данилу й Володимиру в силу історико-політичних 

обставин так і не були реалізовані.  

Перебіг Першої світової війни та адміністративно-територіальні зміни у 

житті краю після її завершення спричинили появу нової категорії образів — це 

образи героїв-воїнів, що постали на військових меморіалах. На відміну від 

попередньої групи образів історико-культурних діячів, новий герой був не 

представником романтизованого минулого, а сучасником, який загинув у 
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боротьбі за свою землю. Для образів польських меморіалів був характерий 

значний «державний» патріотичний пафос у трактуванні постатей, 

образотворення яких велося за рахунок широких площин-«мазків», збільшених 

розмірів та монументальності поз. Водночас, варто відзначити, що українські 

фігуративні пам’ятники загиблим Січовим Стрільцям значно камерніші, 

сповнені ліричним трагізмом втрат війни, водночас сповнені патріотизму й віри 

у майбутні зміни. Меморіальна форма пам’ятника-монумента хоч і не завжди 

мала прив’язку до певного місця поховання, але вшановувала загиблих, тому у 

деяких аспектах мала риси надгробку та частково є зразком сепукральної 

пластики. Загалом у поховальній пластиці значним залишався вплив релігійної 

тематики. Традиційними залишаються символічні зображення ангелів та 

плакальниць, та дещо трансформовані образи класицитично-античніх 

персонажів. Але водночас у цвинтарній скульптурі при творенні образів для 

тогочасних надгробків характерне тяжіння до проявів національно-

патріотичних тенденцій, зокрема у вшануванні пам’яті осіб, діяльність яких за 

життя вплинула на розвиток культурно-політичної ситуації Східної Галичини. 

Певного рівня образної персоніфікації набувають також професійні 

заангажування небіжчика. 

У живописних оздобах, які у світських спорудах часто були замінені на 

дещо простіші у виконанні панно, та у монументальній скульптурі Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. очевидною є тенденція до заміни класичних 

античних образів постатями новоствореної «неоміфології», персонажами якої 

стають винахідники, інженери, робітники та селяни, символічних образів 

«Фортуни», «Успіху», «Праці», «Мистецтва» чи «Творчості», витісняючи 

символіку античних міфів. Через образи селян та національних історичних 

героїв відбувалася художня репрезентація національної громади. У контексті 

парадигми світського начала у монументальному мистецтві проаналізувано 

оздоби громадсько-житлової забудови міст. У декорі будівель Східної 

Галичини першої третини ХХ ст., Львова зокрема, простежуються зазначені 
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вище дві тенденції. Домінуючим у монументальній архітектурній пластиці та 

живописному антропоморфному декорі громадських споруд було прагнення 

створити нові образи, які були співзвучні до тогочасної «неоміфології», 

відповідали художньо-емоційним настроям та смакам суспільства.  

Актуальними стали пошуки образу реального, не літературного чи 

символічного героя-лицаря. Образ героя-захисника втілив прагнення віднайти 

джерела для створення національних держав в часі та напередодні великих змін 

у світогляді та житті. Певна романтика Середньовіччя, з його високими 

моральними ідеалами та патріотизмом, також сприяла появі лицарсько-

героїчної складової у образі Людини початку ХХ ст. 

У контексті характерного тогочас всеосяжного синтезу, до традиційно 

усталених образів у першій третині ХХ ст. додаються персонажі, що мали 

передавати новочасний характер міста, творити його модерний образ. 

Репрезентативними вважаємо тематичні панно, які мали окреслювати та 

визначати рід занять власників та призначення об’єкту, для якого той чи інший 

фігуративний декор проектувався. Скульптурні оздоби фінансових та 

торговельних установ, громадських споруд, образи сюжетів панно Головного 

вокзалу, кав’ярень тощо давали змогу їх авторам продемонструвати мистецький 

талант та опанування модерністичною художньою стилістикою. 

Загальноєвропейське зацікавлення культурою та давнім мистецтвом, а також 

ідею «мистецтво для мистецтва», порівняння його з наукою, війною та 

промисловістю спричинило появу нових модерністичних образів, зокрема у 

житловій (житлово-прибутковій) забудові. Образи були трактовані митцями 

доволі вільно, але значним ще залишався вплив античних міфологічних 

сюжетів. Засадничо новим явищем було використання гротеску у 

архітектурному декорі, зокрема гротескне моделювання облич, деяких поз, 

задля надання образам оздоб більшої виразності. 
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ВИСНОВКИ 

Територія Східної Галичини в першій третині ХХ ст. є простором 

взаємовпливів Сходу та Заходу. Образ Людини був втіленням зміни 

філософської парадигми зламу епох. Світський модерністичний світогляд 

стає панівним у художній культурі, водночас, значний вплив на формування 

тогочасних світоглядних орієнтирів Східної Галичини залишався за 

Церквою.  

Реалізація дисертаційної роботи дає змогу зробити такі висновки: 

1. Проведено аналіз наукових досліджень монументального живопису 

та монументальної скульптури Східної Галичини першої третини ХХ ст., 

зокрема художніх втілень образу Людини. Огляд статей і монографій, 

пов’язаних з розвитком монументального мистецтва досліджуваного 

реґіону, що засвідчив брак узагальнювальних публікацій на тему образу 

Людини саме в контексті монументальних практик.   

2. У процесі роботи над дисертацією було проведено ґрунтовний 

аналіз наукових досліджень, публікацій і літературних джерел, які 

впродовж усього ХХ ст. і дотепер стосувалися загальної характеристики 

художньої культури модернізму та проявів засад антропоцентризму в ній, 

що опосередковано вплинули на формування змін і нововведень у 

монументальний живопис і монументальну скульптуру Східної Галичини 

першої третини ХХ ст., зокрема художні втілення образу Людини. 

Проаналізовано літературу, присвячену антропоцентричній спрямованості 

європейського світогляду першої третини ХХ ст. Аналіз статей і монографій 

щодо іконографії та іконології окремих груп персонажів українського 

храмового та світського монументального мистецтва дав можливість 

порівняти, окреслити художньо-стилістичні та сюжетні особливості 

тогочасного образного ряду. Виокремлено та опрацьовано доступні нам 

першоджерела, зокрема світлини об’єктів, статті в періодичних виданнях 

початку ХХ ст. та архівні дані, що стали базою дослідження. Огляд статей і 
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монографій, пов’язаних з розвитком монументального мистецтва 

досліджуваного реґіону, засвідчив брак публікацій, які б комплексно 

розглядали образ Людини саме в контексті монументальних практик. Це 

спонукало до проведення систематизації історіографічних, іконографічних і 

візуальних джерел, які лягли в основу нашого дослідження, а також дало 

можливість визначити засадничі принципи художнього образотворення 

досліджуваного періоду, що впливало на принципи створення образів 

Людини в монументальному мистецтві.   

Реалізація завдань дисертаційної роботи зумовила застосування 

комплексу загальнонаукових і мистецтвознавчих методів та підходів, 

зокрема історично-порівняльного методу, з урахуванням світоглядно-

ідеологічних засад доби. Системний підхід дозволив вивчати 

взаємопроникнення літературно-філософської та образотворчої традицій у 

широкому загальнокультурному контексті. Мистецтвознавчий аналіз на 

основі іконографічного методу з елементами формального аналізу та 

іконологічної інтерпретації був домінантним при дослідженні художніх 

образів Людини. Широке застосування має у дослідженні структурно-

типологічний метод, використання якого дозволило виявити й тематично 

згрупувати наявні зображення Людини в монументальному мистецтві у 

контексті тогочасної культурної та ментальної парадигм з огляду на нове 

розуміння Людини. Метод мистецтвознавчого аналізу також дозволив на 

основі дослідження форми, композиції, кольору, орнаменту, які 

використовувались у зображенні антропоморфних персонажів, з’ясувати 

художньо-стилістичні особливості образу Людини в контексті символіки 

антропоцентричного світогляду доби модернізму. Метод порівняння та 

систематизації дав змогу виокремити характерні риси досліджуваних 

образів у монументальному мистецтві Східної Галичини, окреслити їхні 

художньо-символічні особливості. Образ Людини в монументальному 

мистецтві в нашій дисертаційній роботі розглядається на 
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міждисциплінарному мистецтвознавчому, історичному, культурно-

антропологічному рівнях. Методи аналізу й синтезу, індукції та дедукції 

дозволили класифікувати мистецькі явища та робити узагальнення.  

3. Дослідження факторів, що впливали на формування образотворчих 

концепцій зображення Людини наприкінці ХІХ — першої третини ХХ ст., 

дає підстави твердити, що безпосередньо на процес образотворення 

впливали державні (у нашому випадку — реґіонально-провінційні) та 

національно-культурні обставини. Опосередкованими чинниками були 

культурні та суспільно-політичні процеси в соціокультурному, насамперед 

мистецькому, середовищі великих міст Центрально-Східної Європи, 

зокрема Відня, Будапешта, Кракова, Праги, Варшави, Києва та інших. 

Накладаючись і взаємодоповнюючи один одного, що також було 

характерною рисою доби, ці чинники формували підґрунтя для творення 

нових персонажів і оновлення-осучаснення традиційних образів Людини в 

мистецтві, зокрема монументальному.  

Світоглядні та філософсько-літературні позиції, на які спиралися 

митці Східної Галичини першої третини ХХ ст., — досягнення 

західноєвропейських мислителів, зокрема Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, 

А. Берґсона, О. Шпенґлера, З. Фройда та ін., які приходять до думки про 

формування людини нового типу — Людини психологічної. До таких 

висновків також доходимо на основі різночасових наукових досліджень, 

розвідок і публіцистичних роздумів, які з’являлися у спеціалізованій 

періодиці та науковій літературі першої третини ХХ ст. (Д. Антоновича, 

М. Голубця, П. Ковжуна, С. Гординського, Я.-Б. Антонієвича, самих митців 

— Д. Горняткевича, М. Бойчука, М. Осінчука, науковців часів перебудови 

та Незалежності В. Кулікової, В. Турчина, Д. Сараб’янова, В. Маркаде, 

М. Мудрак, Д. Горбачова, Л. Соколюк, А. Банцекової, Ю. Бірюльова, 

Ю. Смірнова, Р. Грималюк, Г. Коваленка, Ж. Комар, О. Ноги, Патріарха 

Яреми, Д. Степовика, іноземних дослідників Й. Волянської, І. Коссовської, 
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М. Гутовського). Антропоцентризм образотворення Східної Галичини 

першої третини ХХ ст. значною мірою також спирався, зважаючи на 

геополітичну ситуацію, на засади співвідношення «Людина ― нація», 

зокрема творення національно-свідомої Людини, про необхідність 

формування якої наголошують у своїй творчості І. Франко та Леся 

Українка. А після Першої світової війни та поразки українців у визвольних 

змаганнях цей фактор актуалізується, зокрема, — у концепціях 

націотворення В. Липинського та Д. Донцова. Значним залишався вплив на 

свідомість галичанина Церкви, зокрема в постатях А. Шептицького та Й. 

Сліпого.  

Проведений з урахуванням зазначених засадничих позицій 

мистецтвознавчий і художньо-стилістичний аналіз основних тематичних 

груп антропоморфних образів у монументальному мистецтві Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. дав підстави твердити про існування двох 

основних тенденцій, зокрема «національної» та «космополітичної», у 

монументальному образотворенні у доробку галицьких митців першої 

третини ХХ ст.  

4. Було проведено розподіл зображень Людини в монументальному 

мистецтві Східної Галичини на дві великі тематичні групи: образи 

храмового та світського призначення. Храмові образи розподілено на ті, 

яким надано рис святості, зокрема біблійні, а також образи історико-

культурних діячів і узагальнений образ народу, зокрема українського. 

Перелік зображень біблійних персонажів включає насамперед образи 

іпостасей Бога (Бога Отця, Бога Сина), Богородиці, святих і персонажів 

церковної історії. Біблійні образи творилися для храмів і були обмежені 

релігійним каноном, хоча і він у добу модернізму зазнав певних змін. 

Характер образів, відповідно до їхньої іконології, залишається незмінним, 

але митці Східної Галичини в оздобах храмового простору акцентують у 

«божественному» образі на його людських якостях. Зокрема, образ Ісуса 
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Христа, окрім традиційних іконографічних схем Вседержителя та Царя 

Царів, усе частіше набуває рис Учителя та духовного лідера, що було 

однією з культурно-мистецьких особливостей образу в монументальному 

живописі Східної Галичини першої третини ХХ ст. відповідно до освітньо-

культурних процесів, що відбувалися на цих теренах до початку Другої 

світової війни. Таким чином у творчості певних митців, зокрема М. 

Сосенка, Ю. Буцманюка та ін., образ Бога Отця набуває рис митрополита 

Андрея Шептицького. Серед зображень Богородиці іконографічна схема 

«Богородиця Покрова» у храмовому монументальному мистецтві стає 

втіленням національного духовного відродження. Образи апостолів, 

пророків і святих завдяки переосмисленню у монументальному мистецтві 

візантійсько-руських і барокових традицій у контексті модерністичного 

формотворення повертаються у систему храмових стінописів і вітража, 

рідше — скульптурної пластики. Відзначимо водночас наявність негативних 

образів, зокрема образу Юди, який був доволі рідкісним і нечисленним. 

Художньо-мистецькі особливості у вирішенні образів, окрім домінування 

канонічних релігійно-духовних характеристик, виявилися в акцентуванні 

виразних етноментальних місцевих рис. Зокрема, певного національного 

забарвлення набувають численні образи ангельських чинів.  

Художньо-стилістичні особливості біблійних образів у 

монументальному мистецтві стали втіленням потреби позбавлення 

релігійних образів схематичності, надання їм більшої реалістичності 

вислову у формах і ритмі композицій задля утворення гармонійного за 

формою та символічним наповненням образу, зрозумілого для тогочасного 

вірянина. 

5. Греко-католицька Церква, посилюючи свій вплив як релігійно- 

культурної інституції, ледь не ототожнюється у першій третині ХХ ст. на 

території Східної Галичини із центром національної культури, тому поява 

історико-культурних і політичних персонажів у системі храмових оздоб 
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була логічно зумовленою. Починаючи від перенесення зразків традиційної 

орнаментики у сферу монументального мистецтва, надалі українські митці 

першої третини ХХ ст. у системі оздоб храмового простору, окрім біблійних 

образів і образів церковної історії, звертаються до зображень історико-

культурних і політичних діячів, зокрема канонізованих св. Ольги та 

Володимира, свм. Бориса і Гліба, Нестора Літописця та Йосафата 

Кунцевича. Трансформована на ґрунті модерністичного антропоцентризму, 

ця візантійсько-руська та барокова традиція утверджувала національно-

культурні прагнення українців. Значне посилення Богородичного культу з 

акцентом на факті земного походження Діви Марії спричинило поширення 

іконографічної схеми «Богородиця Покрова», яка була характерною саме 

для греко-католицьких храмів Східної Галичини. Цій сцені українські митці 

надавали виразного національно-патріотичного забарвлення через введення 

до системи храмових оздоб образів сучасників, провідників нації. Зокрема, у 

систему стінописів введено образи гетьманів, єпископів, митрополита 

Андрея та ін., а також групи персонажів з виразними національно-

етнографічними характеристиками. Митці М. Сосенко, Д. Горняткевич, 

Ю. Буцманюк, П. Холодний-старший створюють образи світських 

персоналій і очільників духовенства. У контексті «олюднення» храмового 

простору спостерігаємо тенденції, які були спільними для різних 

християнських конфесій. Віряни в першій третині ХХ ст.,   усвідомлюючи 

свою національну приналежність, спонукали тогочасних митців до введення 

у систему стінописів, окрім образів історико-культурних і політичних діячів 

різних епох, узагальненого образу народу. У контексті становлення 

української нації, поширення ідей соборності та духовного відродження 

поява узагальненого образу народу-нації в храмовому монументальному 

мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст. стала кроком на шляху 

«олюднення» Церкви, але в межах церковної канонічності та ідеї про 

святість храму.  
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6. У світському монументальному мистецтві, яке локалізувалося 

здебільшого в міському просторі, значно виразніше, ніж у храмовому, 

проявився «дух часу». У першій третині ХХ ст. на території Східної 

Галичини актуалізується та виразніше окреслюється тенденція поділу 

художнього процесу на «національну» та «космополітичну» складові. 

Міський, зрідка сільський, простір почав визначатися за допомогою 

меморіалів і монументів. Очевидний пріоритет у цьому процесі мав 

польський соціум. Українці могли виявляти свій патріотизм здебільшого у 

внутрішньому просторі релігійних споруд. Поява та проекти фігуративних 

пам’ятників виразно національно-патріотичного характеру стали яскравим 

акцентом цієї тенденції. Ледь не єдиним можливим проявом національного 

аспекту стала поява за межами великих міст Східної Галичини пам’ятників-

погрудь Т. Шевченка. Частково також національну ідентичність українцям 

вдалося проявити в поховальній пластиці в контексті образу Людини, 

зокрема у надгробку І. Франка. Водночас виконані проекти пам’ятників 

Костянтинові Великому, рівноапостольним Кирилу і Мефодію та князям 

Данилу й Володимиру, які через історико-політичні обставини так і не були 

реалізовані. Актуалізується тема патріотично-суспільного героїзму, 

новітнього лицарства, зокрема після завершення Першої світової війни. Це 

спричинило потребу нових ідеалів та появу нових героїв у фігуративних 

образах світського простору. Появу урочистих військових меморіалів як 

нової форми пам’ятника спрямовують зміни в образі Людини до Героя-

Захисника, який втілював реального, а не абстрактно-символічного героя 

нації. У художньому трактуванні образ стає промовистим, ощадним у 

художніх засобах. У цвинтарній меморіальній пластиці образи набувають 

ідивідуальних рис, хоча антична класицистична символіка ангелів і 

плакальниць серед тематик сепукральної пластики не зникає повністю. Вона 

стає більш «уніфікованою» та виконується скульптурними майстернями 

серійно.  
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7. Світське монументальне мистецтво, перебуваючи в тісному 

взаємозв’язку з міською архітектурою, перебувало під впливом 

загальноєвропейської ідеї модернізму про всеосяжний синтез культурних і 

мистецьких надбань людства. Визначальним у першій третині ХХ ст. стало 

мистецтво сецесії-модерну, а також ар деко та окремих варіацій аванґарду. 

Образний ряд декору тогочасних інтер’єрів і екстер’єрів громадських 

споруд Східної Галичини утворився на основі кількох тенденцій. Одночасно 

в монументальній скульптурі та живописі відбувалися пошуки художніх 

засобів, щоби через образ Людини продемонструвати призначення споруди, 

зокрема торговельних і страхових компаній, фабрик, виставкових площ 

тощо. Це виявило потребу трансформації звичних образів античної 

міфології та створення нових міфологем, що були б достатньо виразними й 

зрозумілими у світському середовищі. Найвиразнішим є процес творення 

тогочасної  «неоміфології», образи якої є ближчими часово та 

зрозумілішими за своїми алегоріями для суб’єктів сприйняття. Узагальнені 

образи залізничників, транспортників, пілотів, робітників та ін. склали 

основу цих оздоб. Більш знеособленими були образи Фортуни та Успіху, 

алегоричні зображення Пір року та Мистецтв, а також патронів-

покровителів.  

Отже, на основі виконаного дослідження та аналізу визначених 

художньо-образних і тематичних груп ми можемо стверджувати, що 

фігуративні образи Людини в монументальному мистецтві Східної 

Галичини ХХ ст., зокрема в контексті становлення нового типу Людини 

психологічної та соціальної, відігравали значну роль у змістово-ідейному 

насиченні храмового та світського громадського простору. Образ Людини, 

що творився на основі загальноєвропейських тогочасних засад формо- та 

образотворення, водночас став виразником місцевої мистецької історико-

культурної та політико-соціальної ситуації. 
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Преображення Господнього, с. Вороблячин. 1937 р. 

Рис. 3.1.35. П. Холодний-старший. Ескіз фрески «Притча про талант» // 

Сидор О. Патріярх Йосип Сліпий і мистецтво / Олег Сидор. — Київ; Рим : 

Релігійне товариство «Св. Софія» для українців католиків, 2012.— С.93. 

Рис. 3.1.36. П. Холодний-старший. Ескіз фрески «Притча про Сівача» // 

Сидор О. Патріярх Йосип Сліпий і мистецтво / Олег Сидор. — Київ; Рим : 

Релігійне товариство «Св. Софія» для українців католиків, 2012.— С. 92. 

Рис. 3.1.37. Ю. Буцманюк. Стінопис «Благовіщення Пресвятої Богородиці». 

Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.38. О. Харків. Стінопис «Успіння Пресвятої Богородиці». Церква 

Успіння Богородиці, с. Климківка. 1926 р. 

Рис. 3.1.39. Ю. Буцманюк. Стінопис «Успіння Пресвятої Богородиці». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.40. Фреска «Успіння Пресвятої Богородиці». Унівська Лавра. 1935 —

 1936 рр. Фрагмент // Розписи в Святоуспенській Унівській Лаврі / [ упор. 

схм. Йов (Ігор Вадюк), Мирослава Лемик]. ― Львів: Свічадо, 2010. ― С. 10. 

Рис. 3.1.41. ТРРШ. Стінопис «Богородиця Покрова». Церква Преображення 

Господнього, м. Львів. 1900-ті рр. 

Рис. 3.1.42. Ю. Буцманюк. Стінопис «Богородиця Покрова та українські 

історико-культурні діячі». Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква.        

1930- ті рр. 
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Рис. 3.1.43. Д. Горняткевич. Стінопис «Богородиця Покрова та історико-

культурні постаті». Церква Різдва Пресвятої Богородиці, м. Угнів. 

Рис. 3.1.44. П. Холодний-старший. Ескіз вітража «Богородиця Запорізька 

Покрова». НГМ ім. Б. Г. Возницького. 

Рис. 3.1.45. П. Холодний-старший. Вітраж «Богородиця Запорізька Покрова». 

Ставропігійна церква Успіння Пресвятої Богородиці, м. Львів. 

Рис. 3.1.46. М. Осінчук. Стінопис «Сцена богородичного циклу». Церква 

свв. апп. Петра і Павла, м. Сокаль. 

Рис. 3.1.47. М. Осінчук. Стінопис «Сцен Богородичного циклу». Церква 

свв. апп. Петра і Павла, м. Сокаль. 

Рис. 3.1.48. Я.-Г. Розен. Стінопис «Зішестя Святого Духа». Церква Стрітення 

Господнього (колишній костел Матері Божої Громничої), каплиця Святого 

Духа, м. Львів. 

Рис. 3.1.49. Я. Городиська. Скульптура «Пречиста Діва Марія». Костел Різдва 

Пресвятої Діви Марії, м. Комарно // Бірюльов Ю. Львівська скульптура від 

раннього класицизму до аванґардизму (середина XVIII — середина XX ст.) / 

Юрій Бірюльов. — Львів : Апріорі, 2015. — С. 438. 

Рис. 3.1.50. Я.-Г. Розен. Стінопис «Прославляння Йоана Хрестителя». 

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м. Львів. 

1926 р. 

Рис. 3.1.51. Я.-Г. Розен. Стінопис «Ангели відділяють зерно від полови». 

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м. Львів. 

1926 р. 

Рис. 3.1.52. Я.-Г. Розен. Стінопис «Хрещення Ісуса Христа Йоаном 

Хрестителем у ріці Йордан». Костел св. Марії Магдалени, м. Львів. 

Рис. 3.1.53. Я.-Г. Розен. Вітраж для баптистерію костелу св. Марії Магдалени, 

м. Львів. НГМ ім. Б.Г. Возницького. 

Рис. 3.1.54. Я. К. Смучак. Стінопис «Усікновення голови Йоана Хрестителя» 

(або «Прославляння Йоана Хрестителя»). Церква християн віри євангельської 
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“Воскресіння”, Храм Христа Спасителя (колишній монастир ордену 

Воскресенців), м. Львів. 1932 р. 

Рис. 3.1.55. Я. К. Смучак. Стінопис «Усікновення голови Йоана Хрестителя» 

(або «Прославляння Йоана Хрестителя»). Церква християн віри євангельської 

“Воскресіння”, Храм Христа Спасителя (колишній монастир ордену 

Воскресенців), м. Львів. 1932 р. Фрагмент. 

Рис. 3.1.56. Я.-Г. Розен. Стінопис «Похорон св. Одиллона». Вірменський 

кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів. 1927 р. 

Рис. 3.1.57. Я. К. Смучак. Стінопис «Усікновення голови Йоана Хрестителя» 

(або «Прославляння Йоана Хрестителя»). Церква християн віри євангельської 

“Воскресіння”, Храм Христа Спасителя (колишній монастир ордену 

Воскресенців), м. Львів. 1932 р. Фрагмент. 

Рис. 3.1.58. Я. К. Смучак. «Усікновення голови Йоана Хрестителя» (або 

«Прославляння Йоана Хрестителя»). Церква християн віри євангельської 

“Воскресіння”, Храм Христа Спасителя (колишній монастир ордену 

Воскресенців), м. Львів. 1932 р. Фрагмент. 

Рис. 3.1.59. М. Сосенко. Стінопис «Йоан Предтеча». Церква Воскресіння 

Господнього, с. Поляни. 1913 — 1914 рр. 

Рис. 3.1.60. М. Осінчук. Стінопис «Причащання Апостолів». Церква 

свв. апп. Петра і Павла, м. Сокаль. 

Рис. 3.1.61. Ю. Буцманюк. Стінопис «Деісусно-Апостольський Чин» 

(«Моління»). Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Фрагмент. 

Рис. 3.1.62. Ю. Буцманюк. Стінопис «Деісусно-Апостольський Чин» 

(«Моління»). Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Фрагмент. 

Рис. 3.1.63. Д. Горняткевич. Розписи головного куполу «Апостоли». Церква 

Різдва Пресвятої Богородиці, м.Угнів. 
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Рис. 3.1.64. Ю. Буцманюк (патріарх Д. Ярема). Стінопис «Тайна вечеря». 

Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр.  

Рис. 3.1.65. Я.-Г. Розен. Стінопис «Навернення Савла». Каплиця Духовної 

римо-католицької семінарії, м. Перемишль. 1936 р. 

Рис. 3.1.66. Я.-Г. Розен. Стінопис «Покликання Апостолів Якуба та Яна». 

Каплиця Духовної римо-католицької семінарії, м. Перемишль. 1936 р. 

Рис. 3.1.67. Я.-Г. Розен. Стінопис «Явління Христа в Еммаусі». Каплиця 

Духовної римо-католицької семінарії, м. Перемишль. 1936 р. 

Рис. 3.1.68. Я.-Г. Розен. Стінопис «Благословення св. ап. Петра». Каплиця 

Духовної римо-католицької семінарії, м. Перемишль. 1936 р. 

Рис. 3.1.69. Фреска «Вознесіння». Святоуспенська Унівська Лавра. 

1935―1936 рр. Фрагмент // Розписи в Святоуспенській Унівській Лаврі / 

[упор. схм. Йов (Ігор Вадюк), Мирослава Лемик]. ― Львів: Свічадо, 2010. ― 

С. 50―51. 

Рис. 3.1.70. Я.-Г. Розен. Стінопис «Зішестя Святого Духа». Церква Стрітення 

Господнього (колишній костел Матері Божої Громничої), каплиця Святого 

Духа, м. Львів. Фрагмент. 

Рис. 3.1.71. Д. Горняткевич. Стінопис «Преображення Господнє» (Апостол 

Яків). Церква Преображення Господнього, с. Вороблячин. 1937 р. Фрагмент. 

Рис. 3.1.72. Д. Горняткевич. Стінопис «Преображення Господнє» (Апостол 

Петро). Церква Преображення Господнього, с. Вороблячин. 1937 р. 

Фрагмент. 

Рис. 3.1.73. Товариство «Відбудова». Стінопис «Апостол Петро». Церква 

свв. апп. Петра і Павла, м. Львів. 

Рис. 3.1.74. Д. Горняткевич. Стінопис «Апостол Петро». Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці, м.Угнів. 

Рис. 3.1.75. Д. Горняткевич. Стінопис «Апостол Павло». Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці, м.Угнів.  
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Рис. 3.1.76. П. Холодний-старший. Вітраж «Апостоли Петро та Павло». 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Рис. 3.1.77. П. Холодний-старший. Проект вітража «Апостоли Петро та 

Павло» для церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Папір, акварель, туш, олівець. 1920-ті рр. // Сидор О. Блаженніший Йосиф і 

мистецтво / Олег Ф. Сидор. — Рим : УКУ св. Климента Папи, 1994. — С.97. 

Рис. 3.1.78. П. Холодний-старший. Вітраж «Апостол Андрій». Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав).  

Рис. 3.1.79. М. Внук (А. Богус, Ю. Міколайський). Скульптури свв. апп. 

Петра, Павла та Богородиці. Костел Воздвиження Чесного Хреста, 

м. Городок. 

Рис. 3.1.80. Товариство «Відбудова». Стінопис склепіння «Чотири 

Євангелісти». Церква свв. апп. Петра і Павла, м. Львів. 

Рис. 3.1.81. Ю. Магалевський. Стінопис «Євангеліст Йоан». Церква 

Воскресіння Господнього, с. Кам’янка (Кам’янка-Волоська, Старе Село). 

Рис. 3.1.82. М. Осінчук. Стінопис «Євангеліст Матей». Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці, м. Долина. 1931 р. 

Рис. 3.1.83. Я. Буковський. Стінопис «Євангеліст Лука». Костел Воздвиження 

Чесного Хреста, с. Велике Колодно. 

Рис. 3.1.84. Я. Буковський. Стінопис «Євангеліст Матей». Костел 

Воздвиження Чесного Хреста, с. Велике Колодно. 

Рис. 3.1.85. Ю. Міколаєвський. Скульптури Євангелістів. Костел 

Архистратига Михаїла, с. Стара Сіль. 

Рис. 3.1.86. Я.-Г. Розен. Стінопис «Св. Єжи». Вірменський кафедральний 

собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів.  

Рис. 3.1.87. О. Харків. Стінопис «Св. Юрій Змієборець». Церква 

Архистратига Михаїла, с. Завадів. Фото Р. Яців 

Рис. 3.1.88. О. Харків. Стінопис «Св. Дмитрій». Церква Успіння Богородиці, 

с. Климківка. Архівне фото. НМЛ. 
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Рис. 3.1.89. М. Сосенко. Стінопис «Св. Дмитрій Солунський». Церква 

Архистратига Михаїла, с. Підберізці. 

Рис. 3.1.90. М. Сосенко. Стінопис «Св. Йосиф Обручник». Церква 

Архистратига Михаїла, с. Підберізці. 

Рис. 3.1.91. Католицький дім, м. Львові. Загальний вид. Фото Марек Мюнц. 

1915 р. 

Рис. 3.1.92. Реколекційний дім, м. Львів. Загальний вид. Архівне фото. 

1911 р. 

Рис. 3.1.93. П. Війтович. Вівтар «Св. Йосиф» (скульптура). Церква свв. Ольги 

та Єлизавети (колишній костел св. Єлизавети), м. Львів.  

Рис. 3.1.94. М. Внук. Скульптура «Св. Йосиф». Костел св. Миколая, 

с. Вижняни. 1943 р. 

Рис. 3.1.95. М. Бойчук. Фреска «Іоан Златоуст» (?). Монастир Воздвиження 

Чесного Хреста сестер Василіанок, с. Словіта. 

Рис. 3.1.96. М. Бойчук. Фреска «Василій Великий». Монастир Воздвиження 

Чесного Хреста сестер Василіанок, с. Словіта. 

Рис. 3.1.97. М. Осінчук. Стінопис «Іоан Златоуст». Церква свв. апп. Петра і 

Павла, м. Сокаль. 

Рис. 3.1.98. Ю. Буцманюк. Стінопис «Св. Василій Великий та історія 

становлення василіанського чину». Церква Христа-Чоловіколюбця, 

м. Жовква. 1930-ті рр.   

Рис. 3.1.99. Ю. Буцманюк. Стінопис «Св. Василій Великий та історія 

становлення василіанського чину». Церква Христа-Чоловіколюбця, 

м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.1.100. Ю. Буцманюк. Стінопис «Св. Василій Великий та історія 

становлення василіанського чину». Церква Христа-Чоловіколюбця, 

м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 
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Рис. 3.1.101. Ю. Буцманюк. Стінопис «Життя св. Василія Великого» (смерть 

св. Василія). Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Фрагмент.  

Рис. 3.1.102. Ю. Буцманюк. Стінопис «Марія Маргарита Алякок». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.103. Ю. Буцманюк. Стінопис «Ісус Христос-Чоловіколюбець». 

Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.104. Т. Блотницький. Скульптура «Св. Єлизавета». Церква свв. Ольги 

та Єлизавети (колишній костел св. Єлизавети), м. Львів. 

Рис. 3.1.105. Я. Райхер-Тот. Головний вівтар. Церква свв. Ольги та Єлизавети 

(колишній костел св. Єлизавети), м. Львів. Архівне фото. 1934 р. // Режим 

доступу http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/?ci_objectid=209. 

Рис. 3.1.106. М. Бойчук. Стінопис «Святий Ілля у пустелі». Каплиця 

Дяківської бурси, м. Львів. 

Рис. 3.1.107. Д. Горняткевич. Стінопис «Преображення Господнє» (св. Ілля). 

Церква Преображення Господнього, с. Вороблячин. 1937 р. Фрагмент.   

Рис. 3.1.108. Д. Горняткевич. Стінопис «Преображення Господнє» (пророк 

Мойсей). Церква Преображення Господнього, с. Вороблячин. 1937 р. 

Фрагмент. 

Рис. 3.1.109. Ю. Буцманюк. Стінопис «Пророки». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.1.110. Ю. Буцманюк. Стінопис «Пророки». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.1.111. Я.-Г. Розен. Стінопис «Дари Святого Духа» (Чесноти). 

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів. 

Рис. 3.1.112. Я. Буковський. Стінопис «Наполегливість» (Чеснота). Костел 

Воздвиження Чесного Хреста, с. Велике Колодно. 

Рис. 3.1.113. Я. Буковський. Стінопис «Відвага» (Чеснота). Костел 

Воздвиження Чесного Хреста, с. Велике Колодно. 

http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/?ci_objectid=209
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Рис. 3.1.114. Я.-Г. Розен. Стінопис «Дари Святого Духа» («П’ять Чуттів та 

Рівновага»). Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої 

Богородиці, м Львів. 

Рис. 3.1.115. Ю. Буцманюк. Стінопис «Вигнання з Едему». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.116. Ю. Буцманюк. Стінопис «Жертвоприношення Ноя». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.117. Ю. Буцманюк. Стінопис «Жертва царя Мельхіседека». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.118. Ю. Буцманюк. Стінопис «Жертва Авраама». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.119. Я.-Г. Розен. Стінопис «Жертва Авраама». Вірменський 

кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів. Архівне фото. 

Рис. 3.1.120. Я.-Г. Розен. Стінопис «Жертва Авраама». Вірменський 

кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів. Фрагмент. 

Рис. 3.1.121. Я.-Г. Розен. Стінопис «Сивіла Еритрейська та сивіла Лівійська». 

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів. 

Рис. 3.1.122. Ю. Буцманюк. Стінопис «Мідний змій у пустелі». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.123. Ю. Буцманюк. Стінопис «Натан перед Давидом». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.1.124. Ю. Буцманюк. Стінопис склепіння нави. Церква св. Юрія, 

м. Рава-Руська. 

Рис. 3.1.125. М. Сосенко. Стінопис «Архангел Михаїл». Церква Архистратига 

Михаїла, с. Підберізці. Фрагмент. 

Рис. 3.1.126. М. Сосенко. Стінопис «Ангели-помічники». Церква 

Архистратига Михаїла, с. Підберізці. 

Рис. 3.1.127. М. Сосенко. Стінопис «Ангели». Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці, смт. Славське. Архівне фото. 
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Рис. 3.1.128. М. Сосенко. Стінопис «Ангели». Церква св. Миколая, 

м. Золочів.  

Рис. 3.1.129. Ю. Буцманюк. Стінопис (імітація вітража) «Архангел Михаїл». 

Церква Христа-Чоловіколюбця, каплиця Пресвятої Богородиці, м. Жовква. 

1910 ― 1911 рр. 

Рис. 3.1.130. Ю. Буцманюк. Вітраж «Архангел Гавриїл». Церква Христа-

Чоловіколюбця, каплиця Пресвятої Богородиці, м. Жовква. 1910 ― 1911 рр. 

Рис. 3.1.131. Буцманюк. Стінопис «Богородиця в оточенні Ангелів». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, каплиця Пресвятої Богородиці, м. Жовква. 

1910 ― 1911 рр. 

Рис. 3.1.132. Ю. Буцманюк. Стінопис апсиди. Церква Христа-Чоловіколюбця, 

м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.1.133. П. Холодний-старший. Вітраж «Архангел Михаїл». Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Рис. 3.1.134. П. Холодний-старший. Вітраж «Архангел Гавриїл». 

Ставропігійна церква Успіння Пресвятої Богородиці, м.Львів. 

Рис. 3.1.135. П. Холодний-старший. Вітраж «Архангел Гавриїл». Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Рис. 3.1.136. П. Холодний-старший. Вітраж «Богородиця». Церква Успіння 

Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Рис. 3.1.137. П. Холодний-старший. Вітраж «Ангел з хрестом». Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Рис. 3.1.138. Д. Горняткевич. Стінопис «Архангел». Головний купол церкви 

Різдва Пресвятої Богородиці, м.Угнів. 

Рис. 3.1.139. Д. Горняткевич. Стінопис «Ангел». Малий купол церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці, м.Угнів. 

Рис. 3.1.140. Ю. Крупський. Ескіз розпису нави («Ангел»). Церква Святого 

Духа при Духовній греко-католицькій семінарії, м. Львів. 
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Рис. 3.1.141. Ю. Крупський. Розпис нави («Ангел»). Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці. Монастир св. Герарда, смт. Гніздичів (Кохавино). 

Фрагмент. 

Рис. 3.1.142. М. Осінчук. «Ангельський чин». Купол церкви свв. апп. Петра 

та Павла,  м. Сокаль. 1929 р. 

Рис. 3.1.143. М. Осінчук. Стінопис головного купола. Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці, м. Долина. 1931 р. 

Рис. 3.1.144. Ю. Міколаєвський. Горельєф «Архангел Михаїл». Фасад. Костел 

Архистратига Михаїла, с. Стара Сіль. 

Рис. 3.1.145. М. Осінчук. «Ангел-сурмач». Церква свв. апп. Петра та Павла, 

м. Сокаль. 1929 р. 

Рис. 3.1.146. Фреска «Страшний Суд» (Ангел-сурмач). Церква свв. апп. Петра 

і Павла, м. Львів. Фрагмент. 

Рис. 3.1.147. П. Війтович. Скульптура «Ангел». Церква Пресвятої Трійці 

(колишній костел Заручин Марії), м. Львів. 

Рис. 3.1.148. Я. Райхер-Тот. Вівтар костелу св. Марії Магдалени, м. Львів. 

Рис. 3.1.149. Я. Райхер-Тот. Вівтар костелу св. Марії Магдалени, м. Львів. 

Архівне фото // Режим доступу http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture/ 

?pictureid=2175  

Рис. 3.1.150. Я. Райхер-Тот. Модель Ангела для костелу Матері Божої 

Неустанної Помочі, м. Тернопіль (не збережено). Архівне фото // Grodziska 

K. Zapomniana rzeźbiarka: Janina Reichert-Toth (1895—1986) i jej twórczość / 

K. Grodziska.— Kraków, 2009. — S. 80. 

 

Рис. 3.2.1. Товариство «Відбудова». Стінопис «Христова наука». Церква 

свв. апп. Петра і Павла, м. Львів. 

Рис. 3.2.2. М. Сосенко. Картон вітража «Христос благословляє дітей» для 

церкви Архистратига Михаїла, с. Підберізці. Темпера, гуаш. 1907 р. НМЛ. 

http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture/
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Рис. 3.2.3. П. Холодний-старший. Вітраж «Св. Миколай Чудотворць». Церква 

Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Рис. 3.2.4. Ю. Буцманюк. Стінопис «Різдво Ісуса Христа». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагменти. 

Рис. 3.2.5. Д. Горняткевич. Стінопис «Різдво Ісуса Христа». Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці, м.Угнів. Фрагмент. 

Рис. 3.2.6. Ю. Буцманюк. Стінопис «Різдво Ісуса Христа» («Поклін 

пастухів»). Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.2.7. Ю. Буцманюк. Стінопис «Різдво Ісуса Христа» («Поклін 

пастухів»). Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.2.8. Я.-Г. Розен. «Поклін пастухів». Полотно, темпера. Вірменський 

кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів. 1929 р. 

Рис. 3.2.9. П. Холодного-старший. Вітраж «Ченці святі Антоній та Феодосій 

Печерські і літописець Нестор». Ставропігійна церква Успіння Пресвятої 

Богородиці, м. Львів // Островерха М. Нові вітражі Петра Холодного-батька / 

Михайло Островерха. // Назустріч. — 1936. — №1. — С. 1. 

Рис. 3.2.10. П. Холодного-старший. Вітраж «Святі Володимир та Ольга, 

Борис і Гліб». Ставропігійна церква Успіння Пресвятої Богородиці, м. Львів. 

Рис. 3.2.11. П. Холодного-старший. Вітраж «Петро Конашевич-Сагайдачний, 

інші гетьмани, міщанин Корнякт, жіноцтво і козаки». Ставропігійна церква 

Успіння Пресвятої Богородиці, м. Львів. 

Рис. 3.2.12. Ю. Буцманюк. Стінопис «Берестейська унія». Каплиця 

свм. Йосафата, Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр.  

Рис. 3.2.13. Ю. Буцманюк. Стінопис «Богородиця Покрова». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.2.14. Ю. Буцманюк. Стінопис «Берестейська унія». Каплиця 

свм. Йосафата, церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Фрагмент. 
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Рис. 3.2.15. Ю. Буцманюк. Стінопис «Богородиця Покрова». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.2.16. Ю. Буцманюк. Стінопис «Богородиця Покрова». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

Рис. 3.2.17. Я.-Г. Розен. Стінопис «Розп’яття Ісуса Христа» (св. Бенедикт). 

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, м Львів. 

1928 р. Фрагмент. 

Рис. 3.2.18. Д. Горняткевич. Стінопис «Богородиця Покрова». Малий купол, 

церква Різдва Пресвятої Богородиці, м.Угнів. Фрагмент. 

Рис. 3.2.19. Д. Горняткевич. Стінопис «Богородиця Покрова». Малий купол, 

церква Різдва Пресвятої Богородиці, м.Угнів. Фрагмент. 

Рис. 3.2.20. Д. Горняткевич. Стінопис «Богородиця Покрова». Малий купол, 

церква Різдва Пресвятої Богородиці, м.Угнів. Фото О.Дикий. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.21. М. Осінчук. Стінопис «Св. Володимир Великий». Екстер’єр. 

Церква Архистратига Михаїла, м. Калуш. 

Рис. 3.2.22. М. Осінчук. Стінопис «Св. Володимир Великий»; «Св. Княгиня 

Ольга». Церква свв. апп. Петра і Павла, м. Сокаль. 

Рис. 3.2.23. П. Холодного-старший. Вітраж «Святі Володимир та Ольга, 

Борис і Гліб». Ставропігійна церква Успіння Пресвятої Богородиці, м. Львів. 

Фрагмент. 

Рис. 3.2.24. П. Холодного-старший. Вітраж «Святі Володимир та Ольга». 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 

Рис. 3.2.25. Ю. Буцманюк. Стінопис «Св. Володимир Великий». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.26. Ю. Буцманюк. Стінопис «Св. Княгиня Ольга». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.27. Д. Горняткевич. Стінопис «Св. Володимир Великий». Церква 

Різдва Пресвятої Богородиці, м.Угнів. 
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Рис. 3.2.28. А. Коверко. Скульптура «Св. Княгиня Ольга». Церква Пресвятої 

Трійці, с. Потелич. 

Рис. 3.2.29. А. Коверко. Скульптура «Св. Володимир Великий». Церква 

Пресвятої Трійці, с. Потелич. 

Рис. 3.2.30. М. Сосенко. Стінопис «Свмч. Борис»; «Свмч Гліб». Церква 

Архистратига Михаїла, с. Підберізці. 

Рис. 3.2.31. Ю. Буцманюк. Стінопис «Свмч. Борис». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.32. Ю. Буцманюк. Стінопис «Свмч Гліб». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.33. М. Осінчук. Стінопис «Свмч. Борис». Церква свв. апп. Петра і 

Павла, м. Сокаль.  

Рис. 3.2.34. М. Осінчук. Стінопис «Свмч Гліб». Церква свв. апп. Петра і 

Павла, м. Сокаль. 

Рис. 3.2.35. М. Сосенко. Стінопис «Св. Антоній Печерський». Церква 

Архистратига Михаїла, с. Підберізці.  

Рис. 3.2.36. Ю. Буцманюк. Стінопис «Св. Нестор Літописець». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.37. Ю. Буцманюк. Стінопис «Св. Йов Почаївський». Церква Христа-

Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.38. Ю. Буцманюк. Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква.        

1930-ті рр. Загальний вигляд, ліве прясло. 

Рис. 3.2.39. М. Осінчук. Стінопис «Свмч. Йосафат Кунцевич». Церква 

Архистратига Михаїла, м. Калуш. 

Рис. 3.2.40. М. Сосенко. Стінопис «Свмч. Йосафат Кунцевич». Церква 

Архистратига Михаїла, с. Підберізці. 

Рис. 3.2.41. П. Холодного-старший. Вітраж «Свмч. Йосафат Кунцевич». 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Мразниця (Борислав). 
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Рис. 3.2.42. Ю. Буцманюк. Стінопис «Маленький Іван Кунцевич перед 

Розп’яттям». Церква Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.43. Ю. Буцманюк. Стінопис «Вбивство св. Йосафата». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. 

Рис. 3.2.44. Ю. Буцманюк. Стінопис «Вбивство св. Йосафата». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент 

Рис. 3.2.45. Ю. Буцманюк. Стінопис «Вбивство св. Йосафата». Церква 

Христа-Чоловіколюбця, м. Жовква. 1930-ті рр. Фрагмент. 

 

Рис. 4.1.1. Г. Кузневич (проект Ю. Марковського). Пам’ятник 

Б. Гловацькому. 1906 р. 

Рис. 4.1.2. Я. Райхер-Тот. Модель для пам’ятника єпископові 

В. Бандурському. 1930-ті рр. // Grodziska K. Zapomniana rzeźbiarka: Janina 

Reichert-Toth (1895—1986) i jej twórczość / K. Grodziska.— Kraków, 2009. — 

S. 115—118. 

Рис. 4.1.3. Е. Віттіг. Пам’ятник Ю. Словацькому. м. Варшава (Республіка 

Польща).  

Рис. 4.1.4. А. Попель. Пам’ятник поетові Корнелію Уєйському. м. Щєцин 

(Республіка Польща). Архівне фото (вул. Академічна (пр. Шевченка), 

м. Львів). 

Рис. 4.1.5. А. Попель, М. Паращук. Пам’ятник Адаму Міцкевичу. м. Львів. 

1904 р.  

Рис. 4.1.6. А. Попель, М. Паращук. Пам’ятник Адаму Міцкевичу. м. Львів. 

1904 р. Фрагмент. 

Рис. 4.1.7.  Т. Блотніцький. Пам’ятник Адаму Міцкевичу. м. Івано-

Франківськ. 1898 р. 

Рис. 4.1.8. А. Гловінський. Пам’ятник Адаму Міцкевичу. м. Тернопіль. 

(відновлено у 1923 р.).  

Рис. 4.1.9. П. Війтович. Пам’ятник Янові Кілінському. м. Стрий. 1929 р. 
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Рис. 4.1.10. Ю. Белтовський. Скульптура король Владислав Ягелло. 

м. Городок. 1902 р. 

Рис. 4.1.11. Ю. Белтовський. Скульптура король Владислав Ягелло. м. Новий 

Сонч (Республіка Польща). 1905 р. 

Рис. 4.1.12. Конкурсні проекти пам’ятника Францискові Смольці. м. Львів. 

1911р. Архівне фото // Режим доступу http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture/ 

?pictureid=1562  

Рис. 4.1.13. Т. Блотніцький. Пам’ятник Францискові Смольці. м. Львів. 1913 

р. Архівні фото. 

Рис. 4.1.14. Л. Лукачі. Пам’ятник генералу-полковнику Едуарду Бем-Ермолі. 

м. Львів. 1916 р. Архівні фото // Режим доступу http://www.lvivcenter.org/ 

uk/uid/picture/?pictureid=762 

Рис. 4.1.15. Я. Нальборчик. Скульптура «Залізний лицар». м. Львів. 1916 р. 

Сучасний та давній стан. 

Рис. 4.1.16. Я. Нальборчик. Скульптура «Залізний лицар». м. Львів. 1916 р. 

Фрагмент. 

Рис. 4.1.17. Скульптура «Залізний лицар». м. Дрогобич. 1916 р. Архівні фото. 

Рис. 4.1.18. Р. Індрух. Меморіал польських орлят. Загальний вигляд. м. Львів. 

Давній (архівне фото) та сучасний стан. 

Рис. 4.1.19. Л. А. Дрекслер. Скульптура «Богородиця з Дитям Ісусом». 

м. Львів, Меморіал польських орлят. Архівне фото. 

Рис. 4.1.20. Ю. Ружиський, К. Сокальський. Пам’ятник французьким 

піхотинцям. м. Львів, Меморіал польських орлят. Сучасний стан. 

Рис. 4.1.21. Ю. Ружиський, Ю. Стажинський. Пам’ятник американським 

пілотам. м. Львів, Меморіал польських орлят. Архівне фото. 

Рис. 4.1.22. Я. Райхер-Тот. Пілот. Модель, гіпс. 1924 р. Архівне фото // 

Grodziska K. Zapomniana rzeźbiarka: Janina Reichert-Toth (1895—1986) i jej 

twórczość / K. Grodziska.— Kraków, 2009. — S. 48. 

http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture/
http://www.lvivcenter.org/
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Рис. 4.1.23. В. Равський. Пам'ятник бійцям, що загинули під Рараньчою. 

м. Львів, Меморіал польських орлят. 1927 ― 1928 рр. Архівне фото. 

Рис. 4.1.24. В. Равський. Пам'ятник «Оборонцям Львова» у саду Львівської 

Політехніки. Бл. 1925 р. Архівні фото. 

Рис. 4.1.25. Скульптура «Ангел з орденами Virtuti Militara» (колони 

катакомб). м. Львів, Меморіал польських орлят. Архівне фото. 

Рис. 4.1.26. Б. Солтиса. Пам'ятник полеглим. м. Львів (Рясна-Руська). 

Сучасний стан.  

Рис. 4.1.27. А. Гловінський. Монумент Ю. Пілсудського. м. Тернопіль. 

1935 р. Архівне фото.  

Рис. 4.1.28. К. Лящка. Пам'ятник Ю. Пілсудському. м. Коломия. 1929 р. 

Архівне фото. 

Рис. 4.1.29. Я. Райхер-Тот. Макети пам'ятника Ю. Пілсудському. 1936 р. 

Архівні фото // Grodziska K. Zapomniana rzeźbiarka: Janina Reichert-Toth 

(1895—1986) i jej twórczość / K. Grodziska.— Kraków, 2009. — S.97. 

Рис. 4.1.30. С. Литвиненко. Пам'ятник героям визвольних змагань 1914 —

 1920 рр. м. Рава-Руська (цвинтар). 1936 р.  

Рис. 4.1.31. С. Литвиненко. Пам'ятник полеглим героям. м. Яворів. 1938 р. 

Рис. 4.1.32. М. Бойчуком. Ескіз-проект пам'ятника Т. Шевченко. НМЛ. 

Рис. 4.1.33. М. Бойчуком. Ескіз-проект пам'ятника Т. Шевченко. НМЛ. 

Фрагменти. 

Рис. 4.1.34. Відкриття пам'ятника Т. Шевченка. м. Винники (Львів). 1913. 

Загальний вид. Архівне фото.  

Рис. 4.1.35. А. Коверком. Пам'ятник Т. Шевченко. м. Винники (Львів). 

1924 ― 1925 рр. Архівне фото.  

Рис. 4.1.36. С. Литвиненка. Пам'ятник митрополитові А. Шептицькому (не 

збережено). м. Львів. 1935 р. Архівне фото. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
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Рис. 4.1.37. А. Коверком. Пам'ятник митрополитові А. Шептицькому (не 

збережено). м. Львів. 1931 р. Архівне фото // Режим доступу 

http://zbruc.eu/node/36113. 

Рис. 4.1.38. С. Литвиненка. Надгробок І. Франка. м. Львів (Личаківський 

цвинтар). 1933 р. 

Рис. 4.1.39. С. Левандовський. Надгробок родини Барвінських. м. Львів 

(Личаківський цвинтар). 1891 р. 

Рис. 4.1.40. Майстерня Г. Пер’є Надгробок М. Шашкевича. м. Львів 

(Личаківський цвинтар). 1905 р. 

Рис. 4.1.41. Г. Кузневич. Надгробок І. Еліясєвича. м. Львів (Личаківський 

цвинтар). 

Рис. 4.1.42. В. Равський, Я. Райхер-Тот. Надгробок Л. Ральського. м. Львів 

(Личаківський цвинтар). 

Рис. 4.1.43. В. Равський. Надгробок К. Скибінського. м. Львів (Личаківський 

цвинтар). Фрагмент. 

Рис. 4.1.44. К. Островський. Надгробок П. Хмельовського (плакальниця). 

м. Львів (Личаківський цвинтар). 

Рис. 4.1.45. Т. Оркасевич. Скульптурна група «Шлях у вічність». Надгробок 

родини Дзенцеловських. м. Львів (Янівський цвинтар). 

 Рис. 4.1.46. А. Павлось. Надгробок В. Матюка. с. Карів (Сокальський р-н, 

Львівська обл.). 1937 р. 

Рис. 4.1.47. Л. А. Дрекслер. Барельєф «Втаємничення». м. Львів 

(Личаківський цвинтар). 1927 р. 

 

Рис. 4.2.1. Головний залізнодорожній вокзал. м. Львів. Загальний вид. 

Архівне фото. 

Рис. 4.2.2. П Війтович.  Скульптурна група «Залізниця, Торгівля та Львів». 

Центральний фронтон головного залізнодорожного вокзалу. м. Львів. 

1902 ― 1903 рр. 
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Рис. 4.2.3. А. Попель. Скульптура «Торгівля». Головний залізнодорожній 

вокзал. м. Львів. 

Рис. 4.2.4. Й. Балла. Панно Утворення залізниці. Головний залізнодорожній 

вокзал. м. Львів. 

Рис. 4.2.5. Центральний зал. Головний залізнодорожній вокзал. м. Львів. 

Загальний вид. Архівне фото. 

Рис. 4.2.6. М. Ольшевський. Ескіз вітража «Архангел Рафаїл». м. Львів. 

1913 р. НГМ ім. Б. Г. Возницького // Бірюльов Ю. Мистецтво Львівської 

сецесії / Юрій Бірюльов. — Львів : Центр Європи, 2005. — С. 66. 

Рис. 4.2.7. Залізнодорожній вокзал. Івано-Франківськ. Загальний вид. Архівне 

фото.  

Рис. 4.2.8. П. Війтович. Скульптура «Св. Флоріан». Управління державної 

пожежної охорони УМВСУ у Львівській обл., вул. Підвальна, 6, м. Львів. 

Рис. 4.2.9. М. Макович. Скульптура «Архистратиг Михаїл». Житловий 

будинок, вул. Друкарська, 11, м. Львів. 

Рис. 4.2.10. Т. Блотніцький. Скульптурна група «Лицарі». Будинок 

М. Рогатина, вул. Січових Стрільців, 12, м. Львів. 1913 р. 

Рис. 4.2.11. Т. Блотніцький. Скульптура «Лицар з гербом Львова». 

Прибутковий будинок, вул. Валовій, 11, м. Львів. 

Рис. 4.2.12. С.-Р. Пліхаль. Скульптура еркера «Лицарі». Прибутковий 

будинок, вул. Кн. Романа, 6, м. Львів. 

Рис. 4.2.13. З. Курчинський. Скульптура «Лицар». Торгівельно-прибуткова 

кам’яниця, вул. Коперника, 5, м. Львів. 1911 р. 

Рис. 4.2.14. З. Курчинський. Скульптура «Гладіатор». Житловий будинок, 

вул. Парковій, 14, м. Львів. 

Рис. 4.2.15. Т. Оркасевич. Скульптурна група «Бій гладіаторів». Фронтон 

житлового будинку, вул. Тарнавського, 54, м. Львів. 

Рис. 4.2.16. З. Курчинський. Рельєф «Алегорія війни». Прибуткова кам’яниця 

Грюнерів, вул. Гнатюка, 20-22, м. Львів. 
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Рис. 4.2.17. З. Курчинський. Скульптура порталу (єгипетський мотив). 

Прибуткова кам’яниця Грюнерів, вул. Гнатюка, 20-22, м. Львів. Фрагмент. 

Рис. 4.2.18. Т. Блотніцький. Скульптурна група «Египет, Греція, Рим». 

Прибуткова кам’яниця, вул. Коциловського, 15, м. Львів.  

Рис. 4.2.19. Т. Блотніцький. Скульптурна група «Залізниця, Автотранспорт, 

Авіація». Прибуткова кам’яниця, вул. Коциловського, 15, м. Львів.  

Рис. 4.2.20. Т. Белтовський. Рельєф «Скульптура різьбить Сфінкса». 

Прибуткова кам’яниця, вул. ген. Чупринки, 60, м. Львів. 

Рис. 4.2.21. Т. Оркасевич. Рельєф «Повстання Т. Костюшка 1794 р.». 

Прибуткова кам’яниця, вул. А. Горської, 5, м. Львів. 

Рис. 4.2.22. В. Яроцький. Горельєф «Ассирієць» («Індіанець»). Житловий 

будинок, вул. Мушака, 50, м. Львів. 

Рис. 4.2.23. Ф. Т. Бєрнат. Рельєф фронтону «Вершник». Житловий будинок, 

вул. І. Франка, 144, м. Львів. 

Рис. 4.2.24. З. Курчинський. Скульптурна група «Меланхолія» в залі засідань. 

Прокуратура Львівської обл. (Колишня Торгово-промислова палата), 

пр. Шевченка, 17, м. Львів. 

Рис. 4.2.25. Ф. Вигживальський. Панно «Постійний капітал» в залі засідань. 

Прокуратура Львівської обл. (Колишня Торгово-промислова палата), 

пр. Шевченка, 17, м. Львів. Фрагмент. 

Рис. 4.2.26. Ф. Вигживальський. Ескіз панно «Перемінний капітал» для зали 

засідань Торгово-промислової палати. НГМ ім. Б. Г. Возницького. 

Рис. 4.2.27. З. Курчинський. Рельєфи будинку страхової фірми Т. Балабана з 

боку вул. Галицької. м. Львів. 

Рис. 4.2.28. З. Курчинський. Рельєф «Доля». Відділення Ощадбанку (колишня 

страхова фірма Т. Балабана), вул. Валова, 9, м. Львів. 

Рис. 4.2.29. С.-Р. Пліхаль. Горельєф «Меркурій». Колишня Торгова біржа, 

вул. Городоцька, 2, , м. Львів. 1912 р. 
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Рис. 4.2.30. Е. Кодет. Рельєф «Меркурій». Промінвестбанк (колишній 

Празький банк), вул. Гнатюка, 2, м. Львів. 

Рис. 4.2.31. Я. Щепковський. Горельєф «Коваль». Львівський академічний 

обласний театр ляльок (колишня Реміснича палата), пл. Данила 

Галицького, 1, м. Львів. 

Рис. 4.2.32. Я. Щепковський. Горельєф «Муляр». Львівський академічний 

обласний театр ляльок (колишня Реміснича палата), пл. Данила 

Галицького, 1, м. Львів. 

Рис. 4.2.33. Т. Блотницького. Горельєф «Піклування». Колишній будинок 

страхової компанії Assicuracioni generali Trieste, вул. Коперника, 3, м. Львів. 

Рис. 4.2.34. Т. Белтовський. Рельєф «Промисловість». Колишній будинок 

Австро-Угорського банку, вул. Листопадового чину, 8, м. Львів.  

Рис. 4.2.35. Ю. Белтовський. Рельєф «Фортуна» (центральна композиція). 

Колишній будинок Австро-Угорського банку, вул. Листопадового чину, 8, 

м. Львів. 1912 р. Фрагмент. 

Рис. 4.2.36. З. Розвадовський. Панно «Плоди землі». Львівська філія 

Національного банку України (колишня будівля Кредитної спілки великих 

землевласників), вул. Коперника, 4, м. Львів. Фрагмент. 

Рис. 4.2.37. З. Розвадовський. Панно «Плоди землі». Львівська філія 

Національного банку України (колишня будівля Кредитної спілки великих 

землевласників), вул. Коперника, 4, м. Львів. Фрагмент. 

Рис. 4.2.38. Інтер’єр пекарні «Меркурій» (не збережено). Архівне фото.  

Рис. 4.2.39. Пасаж Міколяша. м. Львів. 1899 ― 1900 рр. (не існує). Фото 

початку ХХ ст. 

Рис. 4.2.40. Пасаж Гартенбергів. м. Івано-Франківськ (колишній Станіславів). 

1904 р. (не існує). Архівне фото.  

Рис. 4.2.41. А. Тух. Розпис на східну тематику. Кав’ярня Ф. Шнайдера, 

пр. Шевченка (будинок не існує), м. Львів. 1897 р. Архівне фото.  
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Рис. 4.2.42. Ф. Вигживальський. Стінопис «Ars longa». Кав’ярня «Мистецтво» 

(«Sztuka»), вул. Театральна, 10, м. Львів. 1908 р. Архівне фото. 

Рис. 4.2.43. Інтер’єр кав’ярні «Мистецтво» («Sztuka»), вул. Театральна, 10, 

м. Львів. 1908 р. Архівне фото 

Рис. 4.1.44. З. Курчинський. Барельєф «Мистецтво». СШ № 6 (колишня 

школа С. Стшалковської), вул. Зелена, 22, м. Львів. 

Рис. 4.1.45. П. Війтович. Скульптурні півфігури «Мистецтво» та «Художня 

промисловість». Коледж транспортної інфраструктури (колишня Художньо-

промислова школа), вул. Снопківська, 47, м. Львів. 

Рис. 4.1.46. В. Пшедвоєвський. Скульптури фронтону «Тесля» та «Коваль». 

Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка (колишній 

Технологічний іститут), вул. Нижанківського, 5, м. Львів. 1908 р. 

 Рис. 4.1.47. М. Сосенко. Стінопис «Скрипалі2. Плафон Малого залу, 

Львівське державне музичне училище ім. С. Людкевича (колишній Вищого 

музичного інституту ім. М. Лисенка), пл. Шашкевича, 5, м. Львів.  

Рис. 4.2.48. М. Сосенко. Стінопис «Бандурист». Плафон Малого залу, 

Львівське державне музичне училище ім. С. Людкевича (колишній Вищого 

музичного інституту ім. М. Лисенка), пл. Шашкевича, 5, м. Львів.  

Рис. 4.2.49. О. Новаківський. Панно «Мистецтво» для Великого залу Вищого 

музичного інституту ім. М. Лисенка. НМЛ // Овсійчук В. Олекса 

Новаківський / Володимир Овсійчук. Інститут народознавства НАН України. 

— Львів, 1998. — С. 139 

Рис. 4.2.50. Т. Блотніцький. Скульптура «Христос з Відкритим серцем». 

Перша міська клінічна лікарня ім.Князя Лева (колишній монастир та 

харитативний заклад сестер-служебниць Святого Серця Ісусового), 

вул. Ужгородська, 1, м. Львів. 

Рис. 4.2.51. Т. Оркасєвич. Рельєф «Пресвята Діва Марія». Міський 

гастроентерологічний центр (колишній будинок Українського товариства до 

помоги інвалідам), вул. Чупринки, 48, м. Львів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 4.2.52. «Атлант-теламон». Житловий будинок, вул. Чупринки, 6, 

м. Львів. 

Рис. 4.2.53. М. Антоняк. Скульптура «Путті з рогом достатку». Прибутковий 

будинок, вул. Коперника, 9. м. Львів. 

Рис. 4.2.54. Ю. Стажинський (?). Скульптура «Юнак з рогом достатку» 

(«Меркурій»). Колишня друкарня Бернарда Бардаха, вул. Японська, 7, 

м. Львів. 

Рис. 4.2.55. Ф. Т. Бєрнат. Скульптура фасаду «Сатир». Львівський 

академічний театр імені Леся Курбаса (колишнє Casino de Paris), вул. Л. 

Курбаса, 3, м Львів. 

Рис. 4.2.56. М. Антоняк. Скульптура «Путті з квітами». Колишня 

Вчительська семінарія, вул. Метрологічна, 1, м. Львів. 1911 ―1912 рр. 

Рис. 4.2.57. М. Антоняк. Скульптура «Вакх». Колишній готель «Уніон», 

вул. Незалежності, 4, м. Івано-Франківськ. 

Рис. 4.2.58. Скульптура-консоль «Сатир». Житловий будинок (колишня 

Українська гімназія), вул. Шевченка, 44, м. Івано-Франківськ. 

Рис. 4.2.59. Розпис плафону сходової клітки. Житловий будинок, 

вул. Глибока, 6, м. Львів. 

Рис. 4.2.60. Я. Рисяк. Рельєф «Танець» на атику. Житловий будинок, 

вул. Глибока, 12, м. Львів. 

Рис. 4.2.61. З. Курчинський. Рельєф на фасаді будинку («Танець»). 

Прибуткова кам’яниця, вул. Словацького, 5, м. Львів. 

Рис. 4.2.62. З. Курчинський. Рельєф «Цецера з єдинорогом». Житловий 

будинок, вул. Княжій, 16, м. Львів. 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК  

об’єктів до І РОЗДІЛУ 

1. Велике Колодно (Кам’янко-Буський р-н, Львівська обл.). Костел 

Воздвиження Чесного Хреста. 

2. Вижняни (Золочівський р-н, Львівська обл.). Костел св. Миколая. 

3. Вовків (Пустомитівський р-н, Львівська обл.). Костел св. Марії 

Магдалени. 

4. Вороблячин (Яворівський р-н, Львівська обл.). Церква Преображення 

Господнього. 

5. Гніздичів (Кохавино) (Жидачівський р-н, Львівська обл.). Церква 

Покрови Пресвятої Богородиці. Монастир св. Герарда. 

6. Городок (Львівська обл.). Костел Воздвиження Чесного Хреста. 

7. Гримайлів (Гусятинський р-н, Тернопільська обл.). Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці. 

8. Долина (Долинський р-н, Івано-Франківська обл.). Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці. 

9. Жовква (Жовківський р-н, Львівська обл.). Церква Христа-

Чоловіколюбця. 

10. Жовтанці (Кам’янко-Буський р-н, Львівська обл.). Церква Успіння 

Пресвятої Богородиці. 

11. Завадів (Стрийський р-н, Львівська обл.). Церква Архистратига 

Михаїла. 

12. Зашків (Жовківський р-н, Львівська обл.). Церква Архангела Михаїла. 

13. Золочів (Золочівський р-н, Львівська обл.). Церква св. Миколая. 

14. Івано-Франківськ (колишній Станіславів). Колегіальний фарний костел 

Пресвятої Діви Марії 

15. Калуш (Івано-Франківська обл.). Церква Архистратига Михаїла. 
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16. Кам’янка (Кам’янка-Волоська, Старе Село) (Жовківський р-н, 

Львівська обл.). Церква Воскресіння Господнього. 

17. Кам’янка-Буська (Кам’янка Струмилова) (Кам’янко-Буський р-н 

Львівська обл.). Костел Успіння Пресвятої Діви Марії.  

18. Климківка (Klimkówka) (повіт Горлицький, Малопольське воєводство, 

Республіка Польща). Церква Успіння Богородиці. 

19. Комарно (Городоцький р-н, Львівська обл.). Костел Різдва Пресвятої 

Діви Марії. 

20. Кросьценко Вижнє (Krościenko Wyżne) (повіт Кросно, Підкарпатське 

воєводство, Республіка Польща). Костел св. Мартина. 

21. Львів (вул. Городоцька, 36). Драматичний театр ім. Л.Українки 

(колишній Католицький дім).  

22. Львів (Озаркевича, 2). Поліклінічне відділення 3-ї міської клінічної 

лікарні (колишня Дяківська бурса).  

23. Львів (Снопківська, 47). Коледж транспортної інфраструктури 

(колишня Художньо-промислова школа).  

24. Львів. Архикатедральний собор св. Юра УГКЦ. 

25. Львів. Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої 

Богородиці. 

26. Львів. Каплиця Духовної греко-католицької семінарії. (не збережено). 

27. Львів. Каплиця Мілевських. Митрополитча базиліка Успіння Пресвятої 

Діви Марії. 

28. Львів. Костел кармелітів босих на Персенківці. (скульптуру не 

збережено). 

29. Львів. Костел св. Марії Магдалени. 

30. Львів. Ставропігійна церква Успіння Пресвятої Богородиці. 

31. Львів. Церква Преображення Господнього. 

32. Львів. Церква Пресвятої Євхаристії (колишній костел Божого Тіла при 

монастирі оо. Домініканців). 

http://mapia.ua/ua/events/track?event_action=result-click&item_id=52452&item_type=Feature&target=%2Fua%2Flviv%2Flikarni-ta-medichni-centri%2Fpoliklinichne-viddilennya-3-yi-miskoyi-klinichnoyi-likarni--52452
http://mapia.ua/ua/events/track?event_action=result-click&item_id=52452&item_type=Feature&target=%2Fua%2Flviv%2Flikarni-ta-medichni-centri%2Fpoliklinichne-viddilennya-3-yi-miskoyi-klinichnoyi-likarni--52452
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33. Львів. Церква Пресвятої Трійці (колишній костел Заручин Марії). 

34. Львів. Церква свв. апп. Петра і Павла. 

35. Львів. Церква свв. Ольги та Єлизавети (колишній костел 

св. Єлизавети). 

36. Львів. Церква Святого Духа при Духовній греко-католицькій семінарії. 

37. Львів. Церква Стрітення Господнього (колишній костел Матері Божої 

Громничої). 

38. Львів. Церква християн віри євангельської “Воскресіння”, Храм Христа 

Спасителя (колишній монастир ордену Воскресенців). 

39. Миклашів (Пустомитівський р-н, Львівська обл.). Церква Різдва 

Пресвятої Богородиці. 

40. Мразниця (Борислав) (Львівська обл.). Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці. 

41. Перемишль (Підкарпатське воєводство, Республіка Польща). Каплиця 

Духовної римо-католицької семінарії. 

42. Підберізці. (Пустомитівський р-н, Львівська обл.). Церква 

Архистратига Михаїла. 

43. Поляни (до 1946 р. Риків) (Золочівський р-н, Львівська обл.). Церква 

Воскресіння Господнього. 

44. Потелич (Жовківський р-н, Львівська обл.). Церква Пресвятої Трійці. 

45. Рава-Руська (Жовківський р-н, Львівська обл.). Церква св. Юрія. 

46. Рясна Польська (мікрорайон Рясне, Львів). Церква Найсвятішого Серця 

Христового (колишній костел Найсвятішого Серця Христового). 

47. Славське (Сколівський р-н, Львівська обл.). Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці. 

48. Словіта (Золочівський р-н, Львівська обл.). Монастир Воздвиження 

Чесного Хреста сестер Василіанок.  

49. Сокаль (Сокальський р-н, Львівська обл.). Церква свв. апп. Петра і 

Павла. 
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50. Стара Сіль (Старосамбірський р-н, Львівська обл.). Костел 

Архистратига Михаїла.  

51. Стрий (Стрийський р-н, Львівська обл.). Санктуарій Матері Божої 

Покровительки Людських Надій (колишній Костел Різдва Пресвятої 

Богородиці). 

52. Тернопіль. Костел Матері Божої Неустанної Помочі. (не існує). 

53. Трускавець (Львівська обл.). Костел Успіння Пресвятої Діви Марії. 

54. Угнів (Сокальський р-н, Львівська обл.). Церква Різдва Пресвятої 

Богородиці. 

55. Унів (Перемишлянський р-н, Львівська обл.). Церква Святоуспенської 

Лаври Студійського уставу. 

56. Хирів (Старосамбірський р-н, Львівська обл.). Колишній єзуїтський 

конвікт. 

57. Ярослав (Jarosław) (повіт Ярослав, Підкарпатське воєводство, 

Республіка Польща). Церква Преображення Господнього. 
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9. 21-22 травня 2013р. доповідь «Засади формотворення образу людини у 

монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст.: 

філософсько-літературне підґрунтя», 63-тя науково-технічній конференція 

професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та 

аспірантів Національного лісотехнічного університету України. Форма 

участі: очна. 

10. 23 травня 2013р. доповідь та ілюстрована презентація «Храмова 

іконографія ангельських чинів першої третини ХХ ст. у Східній Галичині: 

нові звучання традиційного образу», щорічній конференції ЛНАМ. Форма 

участі: очна. 

11. 28-29 листопада 2013 р. прийнято до доповіді тези/статтю 

«Национальное и сакральное: взаимосвязь на примере храмовой живописи 

Восточной Галичины первой трети ХХ века», IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Традиции и современное состояние культуры и 

искусств» у ГНУ "Центр исследований белорусской культуры, языка и 

литературы» Национальной академии наук Беларусии (м.Мінськ, Білорусія). 

Форма участі: заочна. (Якимова Е. Национальное и сакральное: взаимосвязь 

на примере храмовой живописи Восточной Галичины первой трети ХХ века : 

материалы Міжнароднай навук.-практ. канф. [Традыцыі і сучасны стан 

культуры і мастацтва] (28-29 лістапада 2013 года, г. Мінск) / Е. Якимова // 

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. 

― Минск : Права і эканоміка, 2014. ― Ч. 1. ― С. 220―225.).  

12. 22 листопада 2013 р. подано доповідь на тему: «Образ рыцаря в 

монументальной скульптуре Львова первой трети ХХ в.» на Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Образование. Наука. Культура», 

Гжельський державний художньо-промисловий інститут. Форма участі: очна. 

(Якимова Е. Образ рыцаря в монументальной скульптуре Львова первой трети 
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ХХ в. : материалы 5 Международной науково-практической конференции 

«Образование. Наука. Культура» (22 ноября 2013 г.): сборник научных статей 

/ под общ. редакцией проф. Б.В. Илькевича. ― Гжель : ГГХПИ, 2014. ― 

С. 56 ― 68.). 

13. 5-6 лютого 2014 р. VІ Міжнародна Інтернет-конференція «Человек ― 

Культура ― Искусство ― Творческая личность», Луганська державна 

академія культури і мистецтв, доповідь на тему «Образи печерських монахів 

у стінописах першої третини ХХ ст. (на прикладах монументальної 

іконографії Східної Галичини)». Форма участі: інтернет конференція. 

14. 20-21 лютого 2014 р. доповідь на тему «Символічність образотворчості 

Євангелістів у храмовій іконографії Східної Галичини першої третини 

ХХ ст.» на матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

Луганської державної академії культури і мистецтв «Становлення 

образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі». Форма 

участі: очна. (Якимова О. Символічність образотворчості Євангелістів у 

храмовій іконографії Східної Галичини першої третини ХХ ст. / О. Якимова 

// Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному 

просторі: матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 ― 

21 лютого 2014 р. ― Луганськ: ЛДКАМ, 2014. ― С. 25―32.).  

15. 4-5 квітня 2014 р. міжнародна наукова конференція „Проблеми 

культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”, кафедра 

культурології та філософії Національного університету „Острозька академія”, 

доповідь на тему «образи святих української церкви у храмових стінописах 

Східної Галичини першої третини ХХ ст.». Форма участі: очна. 

16. 22–23 травня 2014 р. доповідь на тему «Взаимосвязь национальной и 

сакральной парадигм храмовой живописи Восточной Галичины первой трети 

ХХ века» на II Международной научно-практической конференции 

«Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений», 
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Самарская государственная академия культуры и искусств. Форма участі: 

заочна.  

17. 13-14 травня 2014 р. доповідь на тему «Образ лицаря у монументальній 

скульптурі Львова першої третини ХХ ст.» під час Міжнародної науково-

практичної конференції «Ерделівські читання» у ЗХІ. Форма участі: очна.  

18. 15 травня 2014 р. доповідь на тему «Образ людини у монументальному 

мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст.: історіографія 

дослідження» на науково-теоретичній конференції професорсько-

викладацького складу, аспірантів та здобувачів ЛНАМ «Духовно-

мобілізуюча функція мистецтва: історія і сучасні виклики». Форма участі: 

очна. 

19. 15 травня 2014 р. семінар з серії «Львів/Lwów/Lemberg як міські 

простори: уявлення, досвіди, практики» в Центрі міської історії Центрально-

Східної Європи на тему «Образ людини у монументальному мистецтві 

Львова першої третини ХХ ст.: культурно-мистецькі універсалії». Форма 

участі: очна. 

20. 20-21 листопада 2014 р. доповідь на тему «Образ Иоанна Крестителя в 

росписях Восточной Галичины первой трети ХХ в.: канон и инновации» на V 

Международной научную конференции «Традиции и современное состояние 

культуры и искусств», Национальной академии наук Белоруссии, ГНУ 

«Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы». Форма 

участі: заочна. 

21. 15-16 листопада 2014 р. доповідь на тему ''Вплив світоглядних 

антропоцентричних концепцій на розвиток монументального живопису (на 

прикладі стінописів та вітражних засклень Східної Галичини першої третини 

ХХ ст.)'' на конференції «Українська культурно-мистецька практика в 

історичній ретроспективі» у м. Рівне РДГУ. Форма участі: очна. 

22. 29 листопада 2014 р. доповідь на тему «Образи Апостолів у 

монументальному живописі Східної Галичини першої третини ХХ ст.» на 
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других науково-методологічних читаннях пам'яті академіка Платона 

Білецького (1922 ― 1998) на тему  «Українське мистецтвознавство на 

початку ХХІ ст.» . Форма участі: очна. (Якимова О. Образи Апостолів у 

монументальному живописі Східної Галичини першої третини ХХ ст. : 

збірник тез других науково-методологічних читаннях пам'яті академіка 

Платона Білецького (1922 ― 1998) /  «Українське мистецтвознавство на 

початку ХХІ ст.» (29 листопада 2014 р.). ― Київ, 2014. ― С. 13.). 

23. 24-25 квітня 2015 р. доповідь на тему: «Початок творення образів нової 

«міфології» ХХ ст. (на прикладі стінописів світських споруд східної 

галичини першої третини ХХ ст.» на VІIІ Міжнародній науковій конференції 

«Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», 

м. Острог. Форма участі: очна. 

24. 13-14 травня 2015 р. доповідь на тему «Образ людини у оздобах 

інтер’єрів та екстер’єрів громадських споруд Східної Галичини першої 

третини ХХ ст.» на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Ерделівські читання», ЗХІ, м.Ужгород. Форма участі: очна. 

25. 20 травня 2015 р. доповідь на тему:  Науково-теоретична конференція 

професорського-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ 

«Суспільно-культурний вимір творчості: актуальна форма та больові точки 

життя нації». Форма участі: очна. (Якимова О. Образ Людини у міському 

монументі та меморіальній пластиці Східної Галичини першої третини ХХ 

ст. / О. Якимова // Суспільно-культурний вимір творчості : актуальна форма 

та больові точки життя нації : збірник тез наук.-теор. конф. проф.-викл. 

складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ, 20 травня 2015 р. : збірник тез. ― 

Львів : ЛНАМ, 2015. ― С. 25. ). 

26. 21 травня 2015 р. доповідь на тему «Новітні герої та міфи у Східної 

Галичини першої третини ХХ ст.» на Міжвузівській науковій конференції 

молодих науковців, аспірантів і студентів «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку 

українського мистецтвознавства», Національна академія образотворчого 
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мистецтва і архітектури, м. Київ. Форма участі: заочна. (Якимова О. Новітні 

герої та міфи у Східної Галичини першої третини ХХ ст. / О. Якимова // 

Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства : міжвуз. 

наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, 21 травня 2015: 

збірник тез. ― Київ, 2015. ― С. 44.). 

27. 25-28 травня 2015 р. доповідь на тему: «Співвідношення нововведень 

та канону в іконографії образів святих у першій третині ХХ ст. (на прикладі 

стінописів Східної Галичини)» на ювілейній ХХV Міжнародній науковій 

конференції «Історія релігій в Україні», м. Львів. Форма участі: очна. 

28. 29-30 червня 2015 р. «ІІ Конгрес молодих дослідників релігії», тема 

доповіді: «Храмові стінописи як джерело дослідження української 

культурно-релігійної парадигми першої третини ХХ ст.». Форма участі: очна. 

29. 26-27 серпня 2015 р. «Жовківські читання ― 2015», тема доповіді: 

«Батальні полотна М. Альтамонте та стінописи Ю. Буцманюка у оздобах 

жовківських храмів: порівняльна характеристика антропоцентричних 

концепцій ХVII та ХХ ст.». Форма участі: очна. 

30. 19-20 жовтня 2015 р. interdisciplinary conference for students and doctoral 

candidates «On the side of things - contemporary perspective on the object from 

the viewpoint of visual studies», Warsaw, «The influence of New Materials in 

Creation of Inner Appearance». Форма участі: очна. 

31. 22 квітня 2016 р. Академия Музыки, Театра и Изобразительных 

Искусств, г. Кишинёв, Республика Молдова, , международная научная 

конференция «Художественное образование», тема доповіді: «Класификация 

художественного образа человека в монументальном искусстве Восточной 

Галичины первой трети ХХ века». Форма участі: заочна. 

32. 20-21 травня 2016 р., м. Острог, ІХ Міжнародна наукова конференція 

«Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», 

тема: «Військові поховання та меморіали Першої світової війни як джерело 
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патріотизму та національної ідентичності: культурно-мистецький вираз». 

Форма участі: заочна. 

33. 21 квітня 2016 р. Науково-теоретична конференція ЛНАМ «Духовно-

моральні цінності епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і 

сучасність», тема доповіді «Типологічний розподіл зображення Людини у 

монументальному храмовому мистецтві Східної Галичини першої третини 

ХХ ст.». Форма участі: очна. (Якимова О. Типологічний розподіл зображення 

Людини у монументальному храмовому мистецтві Східної Галичини першої 

третини ХХ ст./ О. Якимова // «Духовно-моральні цінності епохи в 

еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 21 квітня 

2016 р.): збірник тез. ― Львів : ЛНАМ, 2016. ― С. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


