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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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 
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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 

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; 

— 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;  
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— 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 

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 
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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 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 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.), 
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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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

вмотивовано методологічні засади дослідження, сформульовано наукову 

новизну, розкрито теоретичне та практичне значення дисертації та 

перспективи наступних досліджень. Також визначено особистий внесок 

автора, запропоновано варіанти практичного застосування дослідження. 

Подано відомості про форми апробації результатів наукового дослідження 

та публікації дисертанта, описано структуру роботи. 

У розділі 1 «Історіографія, джерела і методи дослідження» 

проаналізовано стан дослідженості теми, охарактеризована теоретична база 

дисертації, визначена методика дослідження. Систематизовано джерельну 

базу дослідження, що охоплює вербальну (архівно-літературну) та візуальну 

(ілюстративну) складові. У розділі проведено аналіз наукової літератури, 

присвяченої добі модернізму, зокрема, образу Людини в монументальному 

мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст. У мистецтвознавстві 

1960 — 1980 рр. виділяємо праці Ю. Борєва, М. Германа, В. Кулікової, 

В. Турчина, Д. Сараб’янова та ін. Проведено аналіз публікацій митців і 

мистецьких критиків першої третини ХХ ст. (Д. Антоновича, М. Голубця, 

П. Ковжуна, С. Гординського, Я.-Б. Антонієвича), доробку дослідників 

радянського періоду та періоду Незалежності (В. Маркаде, М. Мудрак, 

Д. Горбачова, Л. Соколюк та ін.), а також взято до уваги окремі праці 

іноземних, зокрема польських, науковців (Й. Волянської, І. Коссовської та 

ін.). Відзначено, що на сьогодні дослідники зібрали значний фактологічний 

матеріал, хоча далеко не повний, та частково було проведено 

мистецтвознавчий і культурологічний аналіз творів монументального 

мистецтва Східної Галичини першої третини ХХ ст., зокрема у працях 

А. Банцекової, Ю. Бірюльова, Ю. Смірнова, Р. Грималюк, Г. Коваленка, 

Ж. Комар, О. Ноги, Патріарха Яреми, Д. Степовика та ін. Водночас 

зазначимо, що більшість авторів комплексно не зосереджувалися на аналізі 

саме образу Людини, а проводили його побіжно та фрагментарно. 

Джерельну базу дослідження складають відомі та вперше введені в 

науковий обіг твори монументального мистецтва Східної Галичини першої 

третини ХХ ст. До джерел, які були використані в дисертації, належать 

численні статті з галицької періодики першої третини ХХ ст., присвячені 

окремим питанням тогочасного культурно-мистецького простору 
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Центрально-Східної Європи, а Східної Галичини зокрема. Джерельну базу 

також становлять спогади, нотатки та роздуми митців Д. Горняткевича, М. 

Бойчука, М. Осінчука, С. Гординського й ін., твори яких аналізуються у 

дисертації. Щоправда, до цих публікацій треба ставитися 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 проаналізовано основні методи, використані при 

дослідженні. Зокрема, загальнонаукові методи: описовий, порівняльний, 

типологічний та метод систематизації, метод аналізу та синтезу; методи 

гуманітарних наук: структурно-функціональний і стилістично-

типологічний, а також методи мистецтвознавчого аналізу: діахронного та 

синхронного опису мистецьких явищ, метод формального аналізу, 

іконографічний та іконологічний методи. Ці методи та підходи створили 

можливість виявити та простежити характерні художньо-стилістичні риси 

людських образів у монументальному мистецтві.  

У розділі 2 «Антропоцентризм світогляду доби модернізму» 

проведено аналіз, який зосереджено на трактуванні Людини як суспільного 

суб’єкта та насамперед — як художнього образу, Людини не лише 

виняткової, талановитої, героїчної, а й Людини «буденної», «звичайної». 

Кожна Людина — це цілий світ багатих психологічних переживань, емоцій, 

вчинків. Потужною домінантою світогляду, часу активного культурно-

національного відродження кінця ХІХ ― першої третини ХХ ст. був 

етноцентризм, що опосередковано спричинив актуалізацію прагнення 

народів до державної самостійності. Відповідно, у колективній свідомості 

соціуму були представлені антропоцентризм, етноцентризм і 

державоцентризм. 

Художньо-естетичні та філософсько-літературні концепції першої 

третини ХХ ст., на які спиралися митці Галичини, ґрунтувалися на засадах 

модернізму, зокрема сецесії та ар деко з впливами і мистецького 

неоісторизму, і найновіших аванґардних течій. Спроби побудови 

універсальної картини світу та пошуки місця нового типу «Людини 

психологічної» у ній були інспіровані філософією Ф. Ніцше, А. 

Шопенгауера, А. Берґсона, О. Шпенґлера, З. Фройда та ін. у поєднанні з 

роздумами-посланнями богословів, тогочасними літературними творами. 

Впровадження новітніх мистецьких течій на території Східної Галичини, 

населення якої перебувало під значним впливом Церкви, стикалося з 

високим рівнем патріархальності та консервативності, що загалом були 

ознаками провінційності. Церковне мистецтво, завдяки настановам 

митрополита А. Шептицького, пішло шляхом переосмислення візантійсько-

руської та барокової традиції (М. Бойчук, М. Осінчук, М. Сосенко, 

Ю. Буцманюк та ін.). Це відродило тенденцію зображень у храмовому 

просторі не лише персонажів біблійного характеру, а й національної історії 

та культури. У світському монументальному мистецтві значну роль у 

творенні образу Людини відіграв процес стрімкого прогресу та урбанізації, 
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що відобразилося насамперед на романтизації та міфологізації нових 

професій. Після Першої світової війни сакралізується образ захисника 

Батьківщини, що вплинуло на введення його постаті у громадський простір 

в різних образних формах.  

Зацікавлення Людиною, її образно-естетичним відображенням 

простежуємо впродовж усієї історії мистецтва, але кожна історична доба 

сформувала свої ідеали й характерні лише для неї образи. Залежно від 

філософсько-світоглядних доктрин і політики правлячих еліт певного 

історичного періоду в європейській традиції змінюється вектор пошуків 

образних особливостей Людини. У добу модернізму однією з основних 

властивостей мистецтва стає антропоцентризм і пошуки художнього 

розкриття можливостей самої Людини, з’ясування у художніх образах її 

природи, психології, характеру й мотивацій. «Людиноспрямованість» 

спричинила орієнтованість мистецтва на модерністський індивідуалізм. 

Космополітизм і наднаціональна політика, що були характерні для Відня (на 

який, за звичкою, оглядалися в Галичині ледь не до початку Другої світової 

війни), у провінціях з яскраво вираженим невирішеним «національним 

питанням» трансформуються у протилежне до столичного бажання 

етнічних культурно-політичних груп національно самовизначитися. Митці в 

реґіонах імперії Габсбургів, а після Першої світової війни територіях Другої 

Речі Посполитої, намагалися надати зображуваним постатям та сюжетам 

рис, притаманних саме їхній етнічній групі, етнічного колориту, що був би 

добре впізнаваний у просторі національної культури.  

Розділ 3 «Божественне» та «людське» у храмовому 

монументальному мистецтві: художньо-стилістичні трактування» 

присвячений аналізу художніх особливостей розвитку храмового мистецтва 

Східної Галичини. У жорстких рамках художнього канону, що не давали 

особливого простору для мистецьких імпровізацій та новацій, проникнення 

«духу часу» в консервативну сферу релігійно-сакрального мистецтва стало 

знаковим для монументального мистецтва першої третини ХХ ст. У розділі 

згруповано тематичні типи образів, які були найпоширенішими в релігійній 

творчості митців-монументалістів Східної Галичини за принципом 

визначення переваг «божественного» чи «людського» у них. 

У підрозділі 3.1 Біблійні образи, відповідно до ієрархії біблійних 

персонажів, виокремлено найважливіші в системі храмових стінописів 

образи іпостасей Бога (Бога Вітхого Днями, Вседержителя-Пантократора, 

Христа Учителя та сцени христологічного циклу, зокрема «Різдво», 

«Розп’яття», «Моління про чашу», «Тайна вечеря» («Таїнство Євхаристії»). 

Образ «Бога Отця» традиційно трактується через архетипний образ 

могутнього сивобородого старця, який додатково набуває національного 

забарвлення. М. Сосенко у розписах апсиди храму в с. Підберізці, 

Ю. Буцманюк у підкупольному просторі жовківської василіанської церкви 

Христа-Чоловіколюбця та інші надають образові портретних рис 

митрополита Андрея. У підкупольному просторі храмів також важливою 

була розробка дуалістичного образу «Христос Пантократор», трактування 
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якого було наближене до іконописної традиції з урахуванням тогочасних 

засад формотворення та вимог монументального мистецтва (образи Христа 

Пантократора у виконанні М. Осінчука). Розповсюдження набуває образ 

милосердя, втілений у зображеннях Ісуса Христа з Відкритим серцем, або 

Христа-Чоловіколюбця, запозичений у католицькій традиції (святилище 

церкви Христа-Чоловіколюбця у м. Жовква). Цей образ, а також образ 

«Христос, який благословляє», знайшов широке розповсюдження у 

монументальній скульптурі храмового та світського характеру. Сюжети 

христологічного циклу виконані Ю. Буцманюка, М. Сосенка, М. Осінчука, 

Д. Горняткевича, Я.-Г. Розена, зокрема найпоширеніші «Різдво», 

«Розп’яття» та «Тайна вечеря», розкривають образ Спасителя як Судді світу 

та Царя Царів, а також наголошують на ідеях Боголюдини, що були 

співзвучні модерністичному антропоцентризмові. 

Значний вплив Богородичного культу на теренах Галичини здавна 

спричинив поширення сюжетів з житія Богородиці, зокрема у стінописах 

(подекуди на рівні з христологічною тематикою). Найбільш характерною 

для Галичини першої третини ХХ ст. можемо назвати іконографічну схему 

«Богородиця Покрова» (одне з перших втілень — стінописи Товариства 

Розвою Руської Штуки), яка була притаманна для греко-католицьких храмів 

(твори Ю. Буцманюка у Жовкві, Д. Горняткевича в Угневі тощо). У 

тогочасній іконографії Богородиці важливим є також акцент на її 

заступницькій місії, натомість на другий план відступає мотив материнства, 

більш розповсюджений у попередні століття. 

Храмове монументальне мистецтво, канонічне за своєю суттю, 

побудоване на основі християнських цінностей, загалом не надто змінювало 

найпоширеніші образи. Аналіз образів Йоанна Хрестителя та Апостолів 

засвідчив, що у їхніх зображеннях у стінописах і вітражах Східної Галичини 

першої третини ХХ ст. помітне не лише цитування візантійсько-руської 

іконографії, а й свідоме самостійне художнє опрацювання глибинної 

психоемоційної суті іконології образів. Окрім традиційних іконографічних 

схем варто виділити яскраві прояви трактування образу Йоана Хрестителя в 

Я.-Г. Розена та Я. К. Смучака, що виразно окреслили тяжіння до 

символізації образів і надання їм релігійного містицизму. Поширені також 

тогочасні образи Євангелістів мали служити зображенням «Джерел 

мудрості», яку можна завжди знайти у Святому Письмі на шляху до 

пізнання Бога, Світу, певних рис Людини як такої. Ці образи є присутні тією 

чи іншою мірою у творчості більшості тогочасних митців, зокрема 

М. Сосенка, Ю. Буцманюка, М. Осінчука, Д. Горняткевича, а також Я. 

Буковського (Велике Колодно). 

Ще однією тематичною групою є образи святих і мучеників. Образи 

св. Юрія, св. Йосифа Обручника, Марії Магдалини, св. Катерини, св. 

Єлизавети та ін. використовуються для живописно-скульптурних оздоб 

храмів Східної Галичини. Зразковою можна назвати розробку образу 

Василія Великого та композиції на теми його житія у греко-католицьких 

храмах Східної Галичини, зокрема жовківській василіанській церкві 
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Христа-Чоловіколюбця. Відбувається перенесення образів з вівтарів та 

іконостасів на стіни храмів, що значно посилювало їхній вплив на вірних. 

Ще однією особливістю образів святих у монументальному живописі 

Східної Галичини першої третини ХХ ст. стає освітньо-культурна місія, яка 

відповідала процесам, що тривали у Галичині в першій третині ХХ ст. Тема 

освіти загалом доволі гостро стояла у тогочасній Східній Галичині та 

знайшла свій вияв, окрім сюжетних сцен «Христова наука» та Христових 

притч, у сюжетах, пов’язаних із Старим Заповітом. Ці сцени були найбільш 

масштабно розроблені учнями студитської іконописної школи при 

Святоуспенській Унівській лаврі та Ю. Буцманюком у храмі містечка 

Жовква неподалік Львова. 

Найчисленнішою у храмовому сакральному просторі, як символ 

«небесного служіння», була група образів ангельських чинів усіх рівнів 

ієрархічного ряду. Повномасштабно опрацьованими у стінописах та 

вітражах є образи архангелів, воїнів-захисників і вершителів Божого Суду в 

творчості П. Холодного-старшого, Ю. Буцманюка, М. Сосенка, 

Д. Горняткевича та багатьох інших тогочасних митців. Окремі із цих образів 

мистці зводили ледь не до орнаментальних модулів, але водночас надавали 

їм виразного змістово-національного наповнення, зокрема оздоби крил 

часто подібні до візерункових рядів вишитих сорочок. Втілення образів 

ангелів були притаманні також римо-католицькій традиції, але в 

скульптурній інтерпретації, зокрема у П. Війтовича, Я. Райхер-Тот, Л. А. 

Дреклер та ін. 

Церква та її сакральний простір були основним місцем збору 

української громади та головним центром ревіталізації національної 

культури, тому повернення у храмовий простір образів національних 

канонізованих і світських історико-культурних діячів було доречним. 

Відповідно у дослідженні їх виокремлено в підрозділ 3.2 Образи 

історичних і культурних діячів, художнє втілення образу українського 

народу. Спираючись на сформовану здавна традицію введення у 

монументальне мистецтво образів історико-політичних персоналій і образу 

народу, що став трансформацією етнографічного мотиву в 

монументальному живописі, українські митці першої третини ХХ ст. 

вдаються до зображень св. Ольги та Володимира, свм. Бориса і Гліба, 

Нестора Літописця та Йосафата Кунцевича. Таким чином вони прагнули 

засвідчити самостійність української нації та акцентувати на давній славі 

Київської Русі. Водночас до системи храмових оздоб митці вводять образи 

сучасників, провідників нації. Їхні образи відзначалися суворістю, 

монументальністю, драматизмом і смутком. Образи святих української 

Церкви утверджували специфіку національного менталітету та церковної 

традиції. М. Сосенко, А. Манастирський, Ю. Магалевський, Д. Горняткевич, 

Ю. Буцманюк, П. Холодний-старший поряд з образами святих розміщують 

образи світських персон і очільників духовенства. Зокрема, у систему 

стінописів введено образи гетьманів, єпископів, митрополита Андрея та ін., 

а також групи персонажів, характерних для певного етнографічного реґіону. 
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Також А. Коверко виконує повнофігурні скульптури Володимира Великого 

та Княгині Ольги, які розташовані перед входом до мурованого храму в 

Потеличі. 

Ідея Богочоловіка як драматичного поєднання «божественного» та 

«людського» наскрізь пронизує тогочасне храмове монументальне 

мистецтво. Божественним іпостасям і святим надається порівняно високого 

рівня людяності, натяк на їхню персоніфікацію відбувається за допомогою 

надання їм рис лідерів народу та церкви, зокрема очільників УГКЦ 

митрополита Андрея та Йосифа Сліпого. Як місце вияву національних 

устремлінь, храм стає місцем появи під впливом візантійсько-руської та 

барокової (основних періодів націотворення) традиції образів історико-

культурних і політичних персонажів, зокрема сильних національних лідерів. 

Аналіз зображуваних у сакральному храмовому просторі образів 

монументального мистецтва показав значне збільшення кількості світських 

образів, але в межах, допустимих у контексті збереження основного 

призначення релігійних об’єктів. 

Розділ 4 «Людина як образ і символ у світському 

монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст.». 

Досліджуючи зразки фігуративної пластики в монументі, архітектурних 

оздобах і сепукральній (поховальній) скульптурі Східної Галичини, можемо 

зазначити, що для образів цієї групи загалом властива репрезентативність і 

певна ілюстративність характерів.  

У окреслений період актуалізується та більш визначеною стає 

національна складова художнього процесу. Очевидний пріоритет у цьому 

процесі мав польський соціум, виразним проявом чого стало маркування 

світського громадського простору за допомогою пам’ятників і монументів, 

про що йдеться у підрозділі 4.1 Художній антропоцентризм у міському 

монументі та меморіальній пластиці. На зламі століть постають 

пам’ятники національним поетам (К. Уєйському, А. Міцкевичу та ін.) і 

героям визвольно-селянських повстань (Т. Костюшко, Б. Гловацькому, Ю. 

Кілінському та ін.) у містах Галичини. Українці такої змоги майже не мали, 

а для поляків, як панівної нації, важливо було утвердити свій статус 

насамперед у просторі міста. У першій третині ХХ ст. поява пам’ятників 

виразно національно-патріотичного характеру стала яскравим акцентом цієї 

тенденції.  

На відміну від попередньої групи образів історико-культурних діячів, 

новий герой, образ якого утвердився після Першої світової війни, був не 

представником романтизованого минулого, а сучасником, патріотом і 

борцем. Новий тип образів для польських меморіалів відзначався значним 

патріотичним пафосом у трактуванні постатей (цвинтар-меморіал Орлят у 

Львові став квінтесенцією цієї тенденції). Водночас, варто відзначити, що 

фігуративні пам’ятники, присвячені загиблим Січовим Стрільцям, зокрема 

роботи С. Литвиненка у Раві-Руській та Яворові, значно камерніші, сповнені 

ліричним трагізмом втрат війни, патріотизму й віри в майбутні зміни. 
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Поховальна пластика водночас мала продемонструвати динаміку змін 

художніх смаків. Скульптура надгробків, зокрема Личаківського цвинтаря, 

поступово набирає індивідуальних рис, тяжіє до розкриття особистості 

небіжчика за допомогою художньо-символічної мови (надгробки І. 

Еліясєвича, Л. Ральського та К. Скибінського). Дещо вільно трактовані 

класицистичні образи святих, ангелів і плакальниць серед тематик 

сепукральної пластики не зникають повністю, але набувають більш 

актуальних, притаманних тогочасній скульптурі рис (надгробок 

О. Шмелькес П. Війтовича, П. Хмельовського роботи К. Островського). У 

меморіальній пластиці спостерігаємо перехід від класицистичних 

композицій до художніх засобів сецесії та ар деко, площинно-декоративного 

моделювання форм (надгробки роботи З. Курчинського, В. Равського, Л. А. 

Дрекслер). 

У підрозділі 4.2 Образи Людини у фігуративному декорі інтер’єрів 

і екстер’єрів громадських споруд розглядається світське монументальне 

мистецтво, яке насамперед перебувало у тісному взаємозв’язку з міською 

архітектурою та визначалося синтезом з нею. Відповідно, стилістика 

скульптурних фігуративних образів відповідала засадам сецесії-модерну, ар 

деко, неостилів і окремих проявів аванґарду. У фігуративному декорі 

громадських споруд відбувався процес творення персонажів «нової 

міфології», образи якої уособлюють еволюцію та технічний прогрес. 

Актуальними залишались алегорично-символічні зображення фінансового 

успіху, уособлення освітнього та наукового прогресу, персоніфікації 

покровительства та милосердя у релігійних образах. Композиції для 

фінансово-страхових та торговельно-виробничих установ через 

міфологізовані персоналії (алегорії) та сюжети, через добре впізнавані 

образи-символи, передавали настрої, пов’язані зі складовими успіху. Оздоби 

банків і страхових компаній мали всіма засобами відобразити стабільність, 

силу та впевненість у завтрашньому дні (образи в оздобах колишнього 

Львівського, Чеського, Австро-Угорського банків, Страхової компанії 

«Трієста», Товариства землевласників та ін.). Декор інших громадських 

споруд, зокрема, пов’язаних з торгівлею та промисловістю, містить образи 

Меркурія, Фортуни тощо (колишня Торгово-промислова палата, Біржа 

тощо). Загалом стилям і напрямам першої третини ХХ ст. притаманна 

невелика кількість декору фасадів, тому скульптурні композиції добре 

ілюстрували призначення споруди, водночас були наочною рекламою, мали 

привертати увагу. Певне узагальнення та спрощення формотворення фігур 

не позбавляло їх натуралістичності. Постать немов виростала з умовного 

декоративного тла, але не відділялася від нього повністю. Дещо змінюється 

акцент у жіночих образах. Якщо для релігійного мистецтва обґрунтованим 

залишається дотримання таких характеристик жіночого образу як 

материнство та милосердя, то світські образи жінок наголошують на 

якостях природної, неідеальної, модної та сучасної краси, а також 

небезпеки, яка походить від неї. Образи цього типу здебільшого знайшли 

прояв у декорі житлових кам’яниць (З. Курчинського, Т. Оркасевича, Я. 
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Рисяка, М. Маковича та ін.). Чоловічим образам властиві риси захисника та 

лицаря, які здебільшого трактовані у спрощених, виразних формах, 

підкреслених пластичними обрисами фігур задля надання їм більшого 

психологізму. Романтизація Середньовіччя з його високими моральними 

ідеалами та патріотизмом, також сприяла появі лицарсько-героїчної 

складової в образі Людини початку ХХ ст. Цю тенденцію ілюструють 

образи лицарів у творах П. Війтовича, З. Курчинського, Т. Блотніцького, С.-

Р. Пліхаля та ін.  

«Національно-патріотична» та «космополітична» тенденції 

характеризують розвиток світського монументального мистецтва першої 

третини ХХ ст. у Східній Галичині у громадському просторі. У контексті 

парадигми світського начала в монументальному мистецтві проаналізовано 

оздоби громадсько-житлової забудови міст. У декорі будівель Східної 

Галичини першої третини ХХ ст., Львова зокрема, простежуються зазначені 

вище дві тенденції. Панівним у монументальній архітектурній пластиці та 

живописному сюжетному декорі громадських споруд було прагнення 

створити нові образи, які були співзвучні до тогочасної «неоміфології», 

відповідали художньо-емоційним настроям і смакам суспільства. 

 

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 
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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 

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 

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 
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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, 

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 
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«божественному» образі на його людських якостях. Зокрема, образ Ісуса 

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 

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 
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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.  

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.  

7. Світське монументальне мистецтво, перебуваючи в тісному 

взаємозв’язку з міською архітектурою, перебувало під впливом 
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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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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 пошуки у 

фігуративному зображенні Людини нового соціопсихологічного типу у 

творчості митців-монументалістів першої третини ХХ ст., які працювали на 

території Східної Галичини. Аналіз основних типологічних груп образів 

відбувається з урахуванням тогочасних світоглядних засад, суспільно-

політичної ситуації, що склалася на території Східної Галичини, на основі 

художніх особливостей мистецьких течій, що побутували, розвивалися та 

взаємодіяли на території краю в окреслений період. У роботі зроблено 

спробу цілісно, включаючи доробок митців різних національностей і 

релігійних конфесій, осягнути образно-фігуративний ряд найвизначніших 

пам’яток монументального мистецтва, зокрема живопису та пластики. 

Згідно з досліджуваними типологічними властивостями образів Людини 

проведено їх умовну класифікацію та виділено три основні сукупні групи, 

що характеризують антропоцентричну спрямованість мистецтва, 

монументального зокрема, та відіграють значну роль у змістово-ідейному 
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насиченні релігійного та світського громадського простору Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. 

Ключові слова: доба модернізму, монументальне мистецтво, 

національне, традиційне, символічне, нововведення, релігійний образ, 

сакральний образ, світський образ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Якимова Е. А. Образ Человека в монументальном искусстве 

Восточной Галичины первой трети ХХ в. — На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.05 — изобразительное искусство. 

— Львовская национальная академия искусств. — Львов, 2017. 

В диссертации рассматриваются образно-стилистические поиски в 

фигуративном изображении Человека нового социопсихологического типа в 

творчестве художников-монументалистов первой трети ХХ в., работавших 

на территории Восточной Галичины. Анализ типологических групп образов, 

который проходил с учетом тогдашних мировоззренческих основ, 

общественно-политической ситуации, сложившейся на территории 

Восточной Галиции, на основе особенностей художественных течений, 

которые бытовали, развивались и взаимодействовали на территории края в 

указанный период. В работе предпринята попытка целостно, включая 

наследие художников разных национальностей и религиозных конфессий, 

постичь образно-фигуративный ряд выдающихся памятников 

монументального искусства, в частности живописи и пластики. Согласно 

исследуемым типологическим свойствам образов Человека проведено их 

условную классификацию и выделено три основные совокупные группы, 

характеризующие антропоцентрическую направленность искусства, 

монументальной в частности, и играют значительную роль в 

содержательно-идейном насыщении религиозного и светского 

общественного пространства Восточной Галичины первой трети ХХ в. 

Ключевые слова: епоха модернизма, монументальное искусство, 

национальное, традиционное, символическое, нововведения, религиозный 

образ, сакральный образ, светский 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 representation of 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. 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 
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which first time gathered in a special study. Gradually secular modernist outlook 

becomes dominant in the artistic culture, but the influence of the Church onto the 

formation of that time philosophical orientations of Eastern Halychyna was still 

quite significant. 

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

particular the "national" and "cosmopolitan" one could be noticed. It 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. 

Biblical images were created primarily for churches and limited with religious 

canon, but thanks to modernism got some changes. "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. 

The secular monumental art was localized mostly in urban space. Due to 

the the «Zeitgeist» («spirit of time»), which marked the day of modernism, 

disclosed fully. 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. They fully were manifested in the 

conduction of commemorative war memorials as a new form of monument. 

Images of antropomorphy decor of thattime interiors and exteriors of public 

buildings in Eastern Halychyna were formed on the basis of several groups of 

characters: functional building facilities, transformation of the familiar images of 

ancient mythology, creating images of "new mythology" and also patrons that 

reinforce the appearance of the author's intention. 

Thus he 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. 

 
 

 

 


