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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах існування України як самостійної 

незалежної держави особливого значення набуває всебічне, ґрунтовне вивчення 

її культурно-мистецького надбання. Сьогодні ми прагнемо встановити 

історичну правду, повертаємо з небуття втрачені пласти духовної та 

матеріальної культури народу. Поруч з відновленням неперервного ланцюга 

подій, процесів, які відбувалися в давні часи, важливе значення має ретельне та 

об’єктивне дослідження надзвичайно складного й суперечливого ХХ століття. У 

його межах відбувалися безпрецедентні ідеологічні утиски й наполегливі 

пошуки шляхів модернізації української культури та мистецтва. 

На тлі аванґардних творчих експериментів початку ХХ століття, 

наступної ліквідації всіх мистецьких течій і насильницького запровадження 

соцреалізму особливу роль відіграло культурне явище 60-х років, яке увійшло в 

історію як рух «шістдесятників». Воно засвідчило пробудження національної 

свідомості, повернення до реальних культурно-мистецьких цінностей. 

Короткотривале звільнення творчої інтелігенції в роки «відлиги» від жорсткого 

ідеологічного пресинґу надало позитивного імпульсу мистецькому середовищу, 

живило його надією в період «застою», формувало потенціал небаченого 

духовного піднесення в перші роки незалежності. 

У другій половині ХХ ст. Львів відігравав важливу роль у розвитку 

спричинених «відлигою» тенденцій нонконформізму. Значно відтерміноване в 

часі приєднання західноукраїнських земель до радянської тоталітарної системи 

сприяло збереженню історичної пам’яті, існуванню, хоч і нелегальному, засад 

новітнього модерного мистецтва. Невипадково саме у Львові наприкінці 1980-х 

років сформувався потужний рух української інтелігенції за відновлення 

державної незалежності України.  
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Усебічне вивчення процесів, які відбувалися у львівському мистецькому 

середовищі в другій половині ХХ ст., постає важливою складовою сучасної 

мистецтвознавчої науки. Серед інших сфер творчої діяльності особливе 

зацікавлення викликає скульптура, що зазнала чи не найбільших ідеологічних 

деформацій у роки панування тоталітарного режиму. Монументи радянської 

епохи, типові образи канонізованих системою героїв досі «заселяють» 

українські міста та експозиції найбільших наших музеїв. Паралельно з 

офіційними сферами діяльності скульпторів існувала менш видима ділянка їхніх 

неофіційних творчих пошуків і експериментів, вагомою складовою якої був 

скульптурний портрет. 

Портретний жанр завжди привертав увагу львівських скульпторів, 

слугував своєрідним контраргументом до стереотипної героїзованої тематики 

радянського офіціозу. Упродовж другої половини ХХ століття портретна 

скульптура займала провідне місце серед різновидів львівської станкової 

пластики і визначала її обличчя загалом. У станковому портреті скульптори 

продовжували місцеві традиції, виконували професійні завдання, що 

охоплювали цілий комплекс формально-образотворчих проблем. Галерея 

образів, створених львівськими художниками, стала своєрідним документом 

нашого історичного минулого і сучасності. 

Незважаючи на вагомі творчі здобутки потужної когорти авторитетних 

художників, львівська портретна скульптура досі не була об’єктом самостійного 

наукового дослідження. Не узагальнено теоретичні напрацювання та творчу 

практику кількох поколінь львівських митців. Не виявлено специфіки їхнього 

творчого доробку в різні періоди ― сталінських репресій, «відлиги», часів 

застою, перебудови та національного відродження. Портретна скульптура 

здебільшого розглядалася побіжно, лише в контексті загальної картини 

української і, зокрема, львівської скульптури. Викладене аргументує 

актуальність проведеного дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є частиною послідовного програмного вивчення 

образотворчого мистецтва на кафедрі історії і теорії мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв з метою його ефективного застосування в 

навчальному процесі. Проблематика, запропонована до вирішення у дисертації, 

узгоджується з науковими програмами, що передбачають дослідження історії 

розвитку скульптури ХХ ст. в Україні. Висновки, зроблені за результатами 

дисертаційної роботи, мають безпосереднє практичне значення і 

впроваджуються у навчальну програму для дисципліни «Робота в матеріалі» для 

студентів спеціалізації «Монументально-декоративна скульптура» факультету 

«ОМіР» ЛНАМ (протокол № 1 від 29.08. 2016). Автор є одним зі співавторів 

розробки стандарту вищої освіти ЛНАМ: 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалаврів галузі знань 0202 

«мистецтво» напряму підготовки 6.020205 «образотворче мистецтво» 

спеціалізації «монументально-декоративна скульптура» : стандарт вищої освіти 

ЛНАМ / автори розробки : Р.С. Шафран, І.М. Самотос, А.В. Максименко, 

О.В. Гончарук, І.П. Шумський, Н.М. Бенях. ― Львів : ЛНАМ, 2013. ― 36 с. 

2. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів галузі знань 0202 

«мистецтво» напряму підготовки 6.020205 «образотворче мистецтво» 

спеціалізації «монументально-декоративна скульптура» : стандарт вищої освіти 

ЛНАМ / автори розробки: Р.С. Шафран, І.М. Самотос, А.В. Максименко, О.В. 

Гончарук, І.П. Шумський. ― Львів : ЛНАМ, 2013. ― 36 с. 

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістрів галузі знань 0202 

«мистецтво» спеціальності 8.020208 «образотворче та декоративно-прикладне 

мистецтво» спеціалізації «монументально-декоративна скульптура» : стандарт 

вищої освіти ЛНАМ / автори розробки: Р.С. Шафран, І.М. Самотос, 

А.В. Максименко, О.В. Гончарук, І.П. Шумський. ― Львів : ЛНАМ, 2013. ― 36 

с.  
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4. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів галузі знань 0202 

«мистецтво» спеціальності 8.020208 «образотворче та декоративно-прикладне 

мистецтво» спеціалізації «монументально-декоративна скульптура» : стандарт 

вищої освіти ЛНАМ / автори розробки: Р.С. Шафран, І.М. Самотос, 

А.В. Максименко, О.В. Гончарук, І.П. Шумський. ― Львів : ЛНАМ, 2013. ― 

36 с. 

Мета дослідження ― ґрунтовно, всебічно проаналізувати тенденції 

розвитку львівського скульптурного портрета другої половини ХХ століття, 

виявити його найхарактерніші образно-пластичні концепції, композиційні 

вирішення та художні особливості.  

Відповідно до поставленої мети в роботі передбачається виконати такі 

завдання: 

―  визначити ступінь дослідження обраної проблеми у мистецтвознавчій 

літературі; 

―  зібрати й систематизувати фактологічний матеріал, який стосується 

обраної теми; 

―  виявити характер суспільно-історичних і культурних перемін, які 

відбувалися у львівському мистецькому середовищі упродовж другої 

половини ХХ століття та розкрити їх вплив на формування образно-

естетичних концепцій  та композиційних моделей у скульптурному 

портреті; 

―  показати історичне коріння традицій та їхню роль у формуванні 

художньо-стильових особливостей скульптурного портрета другої 

половини ХХ століття; 

―  проаналізувати творчість львівських митців в умовах, що складалися в 

суспільстві на різних часових відрізках другої половини ХХ століття; 
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―  окреслити художньо-стильові особливості, композиційні вирішення, 

діапазон творчих пошуків і впливи сучасних мистецьких течій на 

львівську портретну скульптуру; 

―  охарактеризувати творчість визначних львівських митців, здобутки яких 

вплинули на формування провідних тенденцій розвитку портрета у 

львівській скульптурі досліджуваного у дисертації періоду. 

Об’єкт дослідження ― скульптурний портрет утворчості провідних 

майстрів Львова. 

Предмет дослідження ― композиційні моделі та образно-пластична 

структура львівського портрета другої половини ХХ ст..  

Джерельною базою для досягнення мети й виконання завдань 

дослідження стали передусім оригінальні твори львівських скульпторів з 

художніх майстерень, постійних експозицій і фондових збірок львівських 

музеїв, твори, експоновані на численних персональних і групових виставках, а 

також фотоматеріали, у тому числі з матеріалів кафедри монументальної 

скульптури ЛНАМ та ЛО НСХУ.  

Також вагому частину джерельної бази становили монографічні 

дослідження українських і зарубіжних учених, статті в періодиці та наукових 

виданнях, мистецькі каталоги. Значний фактологічний матеріал було отримано з 

фондів і експозицій музеїв Львова, а також у особистих бесідах автора з 

художниками-скульпторами й мистецтвознавцями ― дослідниками української, 

зокрема львівської, скульптури. До мистецтвознавчого аналізу залучені твори, 

які якнайкраще висвітлюють еволюцію львівської скульптурної школи протягом 

другої половини ХХ ст. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХХ 

століття. Водночас для повнішого розкриття теми автор звертається до творчого 



10 
 

досвіду першої половини ХХ ст., а в окремих випадках ― до традицій 

львівської скульптури ХVІІ ― ХІХ ст. 

Територіальні межі дослідження охоплюють місто Львів. Згадано також 

виставкові зали інших міст, де відбувалися виставки за участю львівських 

скульпторів. 

Методи дослідження зумовлені вибором теми, метою і завданнями 

дослідження. Методологічну основу для написання дисертації становлять 

принципи історизму в синхронному та діахронному вимірах і системного 

підходу до об’єктивного висвітлення мистецьких явищ на підставі вивчення 

широкого кола наукових джерел. Згадані принципи скерували наукову працю на 

комплексне застосування загальнонаукових і спеціальних мистецтвознавчих 

методів. Для аналізу мистецьких особливостей творів львівських скульпторів 

застосовано формально-описовий метод, порівняльний, метод аналізу та 

синтезу, індуктивний та дедуктивний методи. Вказані методи дозволили 

об’єктивно розкрити художньо-стилістичні та образно-виражальні особливості 

творів львівських митців, саму еволюцію їхньої творчої манери.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  

‒ комплексно досліджено проблеми творення скульптурного портрета у 

львівському мистецькому середовищі другої половини ХХ ст..; 

‒ зібрано, проаналізовано та систематизовано значний обсяг 

фактологічного матеріалу, який охоплює непростий і суперечливий період 

історії українського мистецтва; 

‒ львівський скульптурний портрет розглядається як окремий різновид 

станкової скульптури в контексті актуальних історико-культурних і соціально-

політичних процесів. 

Висновки, отримані в процесі дослідження, дають змогу поповнити 

наукову базу історії вітчизняної скульптури. Проаналізовані зразки 
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скульптурного портрета доповнюють комплекс наукових досліджень 

скульптури в Україні другої половини ХХ ст. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

стануть корисними для дослідників, які працюють над проблематикою 

українського мистецтва ХХ ст. Вони також можуть бути використані в 

підготовці лекційних курсів з історії українського мистецтва в профільних 

навчальних закладах різних рівнів акредитації. Висновки та основні положення 

роботи, її ілюстративний матеріал будуть корисними для складання навчальних 

програм на спеціалізованих кафедрах скульптури художніх закладів. 

Мистецтвознавчий аналіз скульптурного портрета придасться для підготовки 

програм з композиції та написання методичних посібників. Уведений у 

науковий обіг ілюстративний матеріал може стати джерелом творчих інспірацій 

для молодих скульпторів у майбутньому. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій автор представив результати власних досліджень. 

Особистий внесок дослідника становлять збір, систематизація і теоретичне 

узагальнення значного обсягу фактологічного матеріалу, всебічний аналіз 

творчих здобутків львівських скульпторів у жанрі портрета. Автор увів у 

науковий обіг значну кількість творів, які до цього часу залишалися поза увагою 

дослідників. На основі широкого комплексу задіяних у дослідженні теоретичних 

джерел і аналізу творчої практики митців виявлено художні особливості 

львівської станкової портретної скульптури в історично-культурному та 

мистецтвознавчому аспектах. Усі наукові праці автора є одноосібними, 

відображають ідеї та положення, одержані особисто. 

Апробація результатів дисертації здійснена в доповідях і повідомленнях 

на всеукраїнських і міжнародних конференціях: 

1. Гончарук О. Еволюційні процеси у львівській портретній скульптурі 

1960―1990-х років // Науково-теоретична конференція професорсько-
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викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (з міжнародною участю) 

«Мистецтво і дизайн в новій комунікативній реальності: міжкультурний діалог і 

національний консерватизм». Львів, 18 травня 2011 р.; 

2. Гончарук О. Портрет у творчості львівського скульптора Івана 

Самотоса: образно-пластичні концепції // Науково-теоретична конференція 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-

естетична платформа мистецтва: від творчої волі до творчого відкриття». Львів, 

19 квітня 2012 р.; 

3. Гончарук О. Львівський скульптурний портрет 1960―1990-х років. 

Трансформації образно-пластичної скульптури // Науково-теоретична 

конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 

ЛНАМ «Мистецтво та епоха: культурно-історичний, ідейно-практичний 

аспекти. Львів», 23 травня 2013 р.; 

4. Гончарук О. Характерні риси психологізму в скульптурних портретах 

Ярослава Скакуна // Науково-теоретична конференція професорсько-

викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ Суспільно-культурний 

вимір творчості: актуальна форма та больові точки життя нації. ЛНАМ, Львів, 

20 травня 2015 р.; 

5. Гончарук О. Портретна скульптура Львова початку ХХІ ст. // 

Х Международная конференция «Развитие науки в ХХІ веке». Харьков, 15 

февраля 2016 г.; 

6. Гончарук О. Образно-змістова структура та засоби композиційно-

пластичної виразності в портретах 60-х ‒ першої половини 80-х років ХХ 

століття // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Культурний вектор 

розвитку України початку ХХІ століття: реалії та перспективи». Рівне, 10–11 

листопада 2016 р. 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 6 наукових праць 

у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, дві з яких входять до 

міжнародної наукометричної бази. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація, загальним обсягом 167 сторінок, 

складається зі вступу, чотирьох розділів основної частини, висновків, списку 

використаних джерел, що налічують 156 найменувань. Робота містить 

ілюстративний додаток обсягом 143 ілюстрації. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1  Аналіз літератури та джерел 

 Інформацію про портретні твори львівських скульпторів другої половини 

ХХ ст. знаходимо в працях українських мистецтвознавців, присвячених 

загальним проблемам українського мистецтва, у оглядових і критичних статтях, 

опублікованих у літературно-мистецьких часописах, у каталогах групових і 

персональних виставок тощо. Усі ці матеріали вивчені в процесі опрацювання 

відповідних розділів дисертації.  

У дисертаційній роботі акцентована роль традицій, які від 60-х років ХХ 

ст. суттєво впливали на образно-пластичний лад львівської скульптури. Тому 

принципово важливими для нас джерелами були праці львівських дослідників 

Ю. Бірюльова [154], М. Гембаровича [155], З. Горнунга [156], Д. Крвавича [59-

63], В. Лозинського [157], В. Любченка [73], В. Овсійчука [94; 95], А. Німенка 

[91; 92], де розглянуті проблеми стилетворення в скульптурі Львова від 

Ренесансу і завершуючи своєрідними мистецькими явищами ХХ століття. 

Згадані дослідники вперше систематизували значний фактичний матеріал, 

виробивши концепцію історичного розвитку західноукраїнської скульптури, 

особливості якої формувалися у тісній взаємодії різностильових впливів. 

Західноукраїнська скульптура синтезувала пластичні прийоми Ренесансу, 

здобутки західноєвропейського `мистецтва ХVІІ ― ХІХ століть. Проте, за всієї 

важливості й мистецької цінності західноєвропейських стильових інспірацій, 

своєрідністю художнього вислову західноукраїнська скульптура завдячує 

давнім місцевим пластичним традиціям, на формування яких мала вплив низка 

чинників. Із цього приводу В. Любченко ще 1984 р. зауважив: «Західні впливи 

відіграли роль каталізатора, який прискорив розвиток місцевої художньої 

культури, збагачуючи її зміст, вносив нові засоби в репертуар форм. У той 
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самий час характер львівської скульптури формували місцеві традиції, які 

ставили перед художником конкретні завдання і вимоги. Саме вони визначили 

відбір імпортованих і власних народних елементів для кращого відображення 

ідеалів і інтересів суспільства, вносили актуальне звучання навіть у твори на 

релігійну тематику» [73, с. 205].  

Матеріал, який узагальнив досвід українських, зокрема й львівських, 

скульпторів у контексті загальноукраїнських мистецьких стилів, напрямів, 

тенденцій протягом багатовікової історії розвитку українського мистецтва, 

містять багатотомні видання. Творам львівських скульпторів-портретистів 

другої половини ХХ ст. приділено певну увагу в розділах «Скульптура», 

вміщених у багатотомних виданнях, присвячених українському мистецтву від 

найдавніших часів до ХХ ст. (шеститомне видання «Історія українського 

мистецтва» [63, с. 64―75; 90, с. 280―320], п’ятитомна «Історія українського 

мистецтва» [66, с. 176―205, 578―625, 802―827], тритомник «Українське 

мистецтво» [47, с. 59―75]). 

Широку картину розвитку української скульптури ХХ ст. представили 

Л. Лисенко та М. Протас у п’ятому томі «Історії українського мистецтва» у 

розділах «Мистецтво 1930-х ― 50-х років», «Мистецтво другої половини 1950-х 

― 80-х років», «Мистецтво 1990-х років». Роботи львівських скульпторів 

автори розглядають на тлі процесів, що відбувалися в українській скульптурі 

впродовж минулого століття ― від ідеологічних утисків і нав’язування 

«єдиного творчого методу» до «постмодерністської парадигми творчості в 

моделях «modern contemporary art». Автори вказують на притаманну 

західноукраїнській скульптурі розкутість засобів виразності, навіть «серед 

жорстоких нормативів заідеологізованої творчості» у мистецтві 50-х років [66, 

с. 384], тенденцію до лапідарної узагальненості у творах 60-х років [66, с. 589], 

камерну демократизацію образу простої людини у 80-х роках [66, с. 589], 

«постмодерністський рівень концептуально-знакової інтерпретації форми» [66, 
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с. 814] у скульпторів 90-х років ХХ ст. Цей розділ характеризується сучасним, 

незаанґажованим ідеологічно, незаполітизованим принципом аналізу явищ 

мистецтва, у якому представлено розвиток української скульптури ХХ ст. у 

еволюції її стилетворчих стратегій.  

У шостому томі «Історії українського мистецтва» у розділі «Скульптура» 

А. Німенко зазначає, що в повоєнній скульптурі портрет постає провідним 

жанром [90, с. 280]. Розкриваючи образно-змістову парадигму портрета, автор 

наголошує на прагненні скульпторів показати особу «в різних аспектах, у 

живому й конкретному зв’язку з життям» [90, с. 286]. Згадуючи львівських 

скульпторів В. Борисенка, Е. Миська, В. Телешова, Д. Крвавича, дослідник 

вказує, що їм притаманне «проникливе відтворення багатого внутрішнього світу 

людей праці» [90, с. 294]. Зупиняючись на аналізі творів В. Борисенка 

«Робітник», «Господар Верховини», «Орел Карпат», автор зауважує притаманне 

скульпторові мислення великими пластичними формами. Серед 

найхарактерніших рис творів Д. Крвавича він називає прагнення передати 

духовне багатство людини [90, с. 292]. У розділі виокремлено портрети 

Л. Біганича, Т. Бриж, Я. Чайки. Витриманий у дусі тогочасного 

мистецтвознавства з обов’язковими ідеологічними відступами, цей розділ, 

попри все, дає уявлення про процеси, які відбувалися в українській скульптурі 

за часів хрущовської «відлиги», коли в українському мистецтві велися пошуки 

виразності національної самобутності і через формально-стилістичні новації, і в 

тематичному напрямку. У цьому розділі львівська скульптура, хоч і в 

невеликому обсязі, уперше була розглянута в контексті української пластики 

50―60-х років ХХ століття і представлена митцями, творчість яких відіграла 

провідну роль у формуванні нових тенденцій у львівській скульптурі другої 

половини ХХ ст.  

Формат підрозділу «Мистецтво скульптури» у виданні «Українське 

мистецтво», що охоплює середину ХІХ ― ХХ ст., як і третього тому загалом 
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(ХVІ ― ХХ ст.), не дав можливості авторам у ширшому обсязі розкрити 

проблематику портретної скульптури. Основна увага приділена монументальній 

творчості українських митців, серед яких згадано й львівських скульпторів 

другої половини ХХ ст. В. Борисенка, Д. Крвавича, Е. Миська, 

Вас. Одрехівського, І. Самотоса, Т. Бриж та ін. Розглядаючи покоління 

скульпторів, які свій творчий шлях розпочали в 70-х ― 80-х роках (М. Посікіра, 

Л. Яремчук, А. Галян, Вол. Одрехівський та ін.), дослідники зауважують, що 

спрямування їхньої творчості можна було б назвати «запізнілим аванґардизмом» 

[62, с. 211].  

Важливим внеском у дослідження обраної проблематики стала 

монографія А. Німенка «Українська скульптура другої половини XIX ‒ початку 

XX ст.» [92], де вперше скульптура Львова другої половини ХХ ст. стала 

об’єктом спеціального наукового дослідження. Один з розділів учений 

присвятив творчості художників, які в цей час працювали у Львові, розглядаючи 

її в контексті мистецьких течій зламу ХІХ ― ХХ ст. У розділі, присвяченому 

станковим творам, автор приділяє увагу львівському скульптурному портрету. 

Він зазначає, що свого розквіту цей вид станкової скульптури досягає у 30-х 

роках у творах М. Бринського, В. Лисика, С. Литвиненка, Г. Кузневича, 

А. Коверка, М. Внука, А. Павлося, М. Паращука та ін. Тематична спрямованість 

їхніх портретних творів була продиктована настроями часу. Митці звертаються 

до образів видатних діячів української культури, а також своїх сучасників ― 

І. Франка, Лесі Українки, М. Драгоманова, В. Стефаника, С. Людкевича. 

Важливе місце у творчості львівських митців належало історичним діячам ― 

Т. Шевченкові, Б. Хмельницькому, галицьким князям Данилові та Романові. 

Зміст окреслених творів актуалізував і пошуки прийомів композиційно-

пластичної виразності. Щодо цього А. Німенко зазначає, що львівська станкова 

скульптура в пошуках оновлення пластичних прийомів звертається до 

імпресіонізму (М. Паращук), кубізму (І. Райхерт-Тодт, Ф. Тодт), модерну 
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(М. Внук, С. Литвиненко), до традицій народної скульптури (А. Коверко, 

М. Бринський) [92, с. 127]. Проведені дослідження дають змогу з’ясувати 

специфіку розвитку львівської скульптури впродовж тривалого історичного 

періоду, розкривають специфічні особливості формування образно-пластичної 

системи вказаного виду мистецтва і, що особливо важливо в контексті 

досліджуваної проблеми, допомагають з’ясувати ті давніші традиції, на основі 

яких формувалася схильність до певної системи художніх цінностей і в 

композиційно-пластичній, і в образно-тематичній сферах скульптури другої 

половини минулого століття. 

Численною є група джерел, що характеризують львівську скульптуру 50-х 

― першої половини 80-х років ХХ ст. Передусім це видання, у яких комплексно 

зібрано відомості про діяльність окремих скульпторів: каталоги персональних і 

групових виставок, які супроводжуються вступними статтями, альбоми з 

репродукціями, а також монографії про таких визначних скульпторів як 

І. Севера [7; 37], Д. Крвавич [8; 94], Е. Мисько [21; 68; 80; 81; 103], В. Борисенко 

[13], Я. Чайка [57; 102], Й. Садовський [74], І. Самотос [126; 127] та ін. Такі 

публікації слід розглядати як важливе джерело інформації. Проте зауважимо, 

що опиратися на видання, які вийшли друком у 50-х ― першій половині 80-х 

років, складно, позаяк політичний застій та ідеологічна кон’юнктура істотно 

впливали на мистецтвознавчу критику, присвячену тогочасній художній 

культурі. Так, монографії обмежувалися найчастіше розглядом тематичних 

творів певного скульптора, при цьому обов’язково відзначалося опрацювання 

образів політичних вождів, що в застійні роки було чи не найважливішим 

мірилом творчої активності та професійної зрілості художника. Еволюція 

творчої манери, своєрідність пластичних і композиційних прийомів, тобто все 

те, із чого складається творча концепція майстра, його індивідуальний стиль, 

залишалися зазвичай за межами уваги авторів. Офіційна ідеологія зараховувала 

все це до розряду формалістичних пошуків, які не вкладалися в рамки єдиного 
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творчого методу соцреалізму. Позитивними винятками вважаємо монографічні 

нариси Д. Крвавича («Іван Васильович Севера») [61], В. Овсійчука («Дмитро 

Крвавич») [94], Г. Островського («Яків Чайка», «Эммануил Мисько. Лицо 

друга») [102], В. Павлова («Емануїл Мисько») [103]. 

Характерним «феноменом» офіційного радянського мистецтвознавства 

50―70-х років ХХ ст. були статті-рецензії на обласні, зональні виставки, 

організовані до партійного з’їзду чи напередодні державних свят і ювілеїв. У 

них, як правило, відзначали «зростання», порівняно з попередньою виставкою, 

«ідейного рівня експонованих робіт», присвячених образам революційних 

вождів, незалежно від художньої вартості цих творів. Це призводило до втрати 

естетичних критеріїв у оцінці художнього твору й орієнтувало художників на 

загальний середній рівень і створювало таким чином режим найбільшого 

благополуччя для творчої посередності. 

З огляду на завдання, поставлені в нашому дослідженні, особливо цінними 

стали публікації, у яких автори узагальнили досвід львівських скульпторів на 

певному етапі їхньої творчості. Для прикладу, Я. Запаско та О. Чарновський у 

статті «Мистецтво оновленого краю» [47, с. 59―75], підсумовуючи розвиток 

образотворчого мистецтва в Західній Україні у 1939‒1959 роках, вказали на 

необхідність подолати пластичну й тематичну одноманітність, що було 

характерним для скульптури перших повоєнних десятиліть. Автори вказаної 

статті чи не вперше акцентували увагу фахівців на творчому потенціалі 

художників цієї нової ґенерації: саме у творах молодих скульпторів 

Д. Крвавича, В. Борисенка, Е. Миська Я. Запаско та О. Чарновський побачили 

вдалі спроби пошуків нових засобів художньої виразності [47, с. 59―75]. 

Низку важливих для мистецтвознавства положень висловив Р. Дреботюк у 

досить змістовній статті «Скульптура» своєї книги «Художники Прикарпаття» 

[45]. Вказавши на найважливіші тенденції розвитку портретної скульптури, 

автор досить слушно, на нашу думку, поділив їх на ліричні, поетичні та 
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монументально-епічні. Цілком погоджуємося і з думкою автора, що в 

портретній скульптурі 80-х років встановлюються тісніші зв’язки між художнім 

задумом митця та засобами його втілення на практиці. Ці риси найяскравіше 

проявляються у творчості тогочасного молодого покоління скульпторів, 

натомість у майстрів старшої ґенерації помітний певний спад творчого 

розвитку. 

Не залишали львівську скульптуру поза своєю увагою київські 

мистецтвознавці, насамперед у працях про загальнотеоретичні проблеми 

українського мистецтва 50-х ― першої половини 80-х років. У цій монографії 

А. Німенка «Українська радянська скульптура» [91] систематизовано значний 

фактичний матеріал, проаналізовано твори відомих українських скульпторів, 

зокрема й низки львівських майстрів старшого покоління ‒ І. Севери, Я. Чайки, 

В. Сколоздри, І. Якуніна. Своєрідність творчості цих митців дослідник 

справедливо вбачає у зверненні до історичної теми, до образів народних героїв і 

видатних діячів української культури, відзначаючи, що саме в жанрі 

історичного портрета пошуки львівських скульпторів були вдалішими. 

Висновок ніби справедливий, але, на наше глибоке переконання, він висвітлює 

лише один бік художнього процесу в західноукраїнській скульптурі повоєнних 

десятиліть, не охоплює творчих проблем і складностей у всій їхній повноті. 

Попри позитивні якості, дослідження А. Німенка містить відбиток 

тогочасних ідеологічних постулатів. Це особливо проявляється в аналізі творів, 

де переважає соціально-політичний аспект: акцентується значущість теми, її 

політичний зміст, водночас дослідженню пластичних особливостей 

індивідуальної творчої манери відводиться лише незначна, другорядна роль. 

Така однобічна спрямованість мистецтвознавчого аналізу не розкриває всієї 

неоднозначності процесів розвитку української скульптури та є характерною 

для всієї мистецтвознавчої літератури 40―50-х років ХХ ст. 
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У книзі «Українське радянське мистецтво 1941―1960 років» [146] у 

розділі, присвяченому скульптурі повоєнного десятиліття, автор Г. Юхимець 

правдоподібність так званих портретів-біографій подає як «широке образне 

узагальнення» і «високе реалістичне мистецтво» [146, с. 142―144]. Розвиток 

скульптури цього періоду постає як процес, позбавлений жодних внутрішніх 

протиріч. Серед творів українських митців автор назвав портрети львівських 

скульпторів І. Севери, Я. Чайки, В. Сколоздри, Е. Миська, даючи, на наш 

погляд, обмежену характеристику їхнім художнім достоїнствам. Так, автор 

відзначає майстерність Е. Миська, його вміння передати в портреті багатство 

духовного світу людини. Насправді портрети кінця 50-х років авторства 

Е. Миська відзначаються свіжістю, неординарністю сприйняття натури. Проте 

автор залишає поза увагою характеристику засобів індивідуальної виразності, 

активність пластичної мови, що вже тоді вирізняла твори молодого скульптора.  

Окремі згадки про творчість львівських скульпторів на початку 

досліджуваного періоду знаходимо в книзі Ю. Белічка «Тема-ідея-образ. 

Тенденції розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва 

1945―1972» [10]. Концепцію цієї книги, як і багатьох інших видань періоду 

«застою», автор базує на тому, що все багатство художніх явищ у 

образотворчому мистецтві підганяє під директивно-нормативні лозунги, за 

якими губиться жива нитка розвитку мистецтва. Тому висновки, яких доходить 

автор, мають однозначний, схематичний характер, оскільки не охоплюють усіх 

чинників, з яких складається художній образ. 

Проблеми станкової скульптури, у тому числі й портрета, у колі загальних 

проблем українського образотворчого мистецтва 60―80-х років стали 

предметом дослідження в наукових працях В. Афанасьєва, зокрема в книзі 

«Українське радянське мистецтво 1960-1980-х років» [5, с. 118―130]. 

Дослідник зазначає, що протягом цього періоду помітно розширилося коло тем і 

сюжетів станкової скульптури, тонше й повніше використовували виражальні 
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можливості, з’являються твори у «проміжному» інертному матеріалі ― гіпсі. З 

роботою у твердих матеріалах посилилась органічність вияву задуму, з’явилася 

певна витонченість форм і відчуття значущості пластичної мови. У творчості 

львівських скульпторів автор відзначає посилення декоративного начала, 

прагнення до алегорії, гостроту індивідуальної характеристики портретного 

образу, пошуки оригінальних композиційних вирішень. Іншими словами, автор, 

аналізуючи здобутки львівських митців, відзначає динаміку розвитку 

скульптури загалом, що виділяє дослідження В. Афанасьєва серед праць інших 

авторів. 

Публікації Г. Юхимця, Ю. Белічка, В. Афанасьєва вказують на різні 

позиції авторів у осмисленні української скульптури як художнього явища. На 

відміну від Г. Юхимця та Ю. Белічка, які підходять до аналізу скульптури з 

мірками офіційної естетики періоду «застою», у праці В. Афанасьєва помічаємо 

прагнення автора показати українську скульптуру як живий організм, що 

розвивається з власними «проблемами росту», незалежними від установок 

«згори». 

Львівська станкова скульптура повоєнного періоду до кінця 80-х рр. стала 

предметом дисертаційної роботи С. Лупій «Станкова скульптура Прикарпаття 

1945-1980-х рр. Тенденції розвитку» [72]. Автор вперше узагальнила значний за 

обсягом матеріал, виявила основні тенденції розвитку станкової скульптури 

західноукраїнського реґіону. Однак скульптурному портрету тут присвячено 

лише один розділ. Розглядаючи проблематику скульптури 1945―1950 рр., 

дослідниця справедливо відзначає, що провідне місце у творчій практиці 

львівських майстрів належало історичному портрету, образно-художні риси 

якого розвивалися у цей час на ґрунті традицій західноукраїнської скульптури 

першої третини ХХ ст. Портретні ж твори 60―80-х років, які автор визначає як 

етапні для львівської скульптури другої половини ХХ ст., позначені 

своєрідністю, новизною художніх ідей. На думку С. Лупій, особливо яскраво 
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новаційність творчого мислення проявилася в доробку львів’ян другої половини 

80-х років.  

Варто також згадати дисертаційну роботу 1994 р. М. Протас «Тенденції 

розвитку сучасної української станкової скульптури. 1970 ― 1990 роки» [117]. 

Автор побіжно зосереджує увагу на окремих напрацюваннях львівських 

скульпторів у 1960 ― 1980-х роках. 

Особливе значення для дослідження львівської портретної скульптури 

пострадянського періоду мають видання кінця 1980―90-х років: каталоги 

персональних і групових виставок зі вступними статтями, буклети, збірники, 

альманахи й статті в періодиці. У цих публікаціях показана творчість 

скульпторів молодшої генерації ― Г. Кудлаєнко [20], І. Микитюк [28; 53], 

О. Лесюк [65], Вол. Одрехівський [56], Р. Романович [121], Б. Романець [124], 

В. Салига [102], Я. Скакун [145] та ін., простежується нове ставлення до оцінки 

мистецьких явищ. Автори зазначають, що скульптори багато експериментують з 

матеріалом, кольором, фактурою, досягаючи оригінальних результатів. Митці 

використовують розмаїтий матеріал ― метал, камінь, шамот, дерево, що надає 

твору неординарної пластичної виразності. Водночас скульпторів цікавлять не 

лише самі виражальні засоби, а й філософський підтекст твору, його ідейно-

образна концепція. У каталогах і буклетах І. Голода [20-23], О. Голубця [25; 26; 

28], Р. Яціва [150-152], Я. Кравченка [56; 57] скульптор постає як особистість із 

яскравим творчим обличчям, індивідуально неповторним майстром. 

Протягом останнього десятиліть, коли в минуле відійшов ідеологічний 

контроль над художнім життям країни, набув інтенсивності пошук нових 

засобів пластичної виразності, що відрізнявся від традиційного реалізму, друком 

вийшли книги й статті, у яких творчість львівських митців розглядали у світлі 

нового бачення завдань мистецтва й художньої критики. Такими є публікації 

С. Лупій «Еммануїл Мисько. З плеяди незабутніх» [68], «Митець і його час» 

[69]. Дослідниця показує поступ відомих українських митців, творчість яких 
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охопила великий проміжок часу і суттєво вплинула на характер львівської 

скульптурної школи другої половини ХХ ст. 

2012 року світ побачила монографія львівського мистецтвознавця 

Р. Яціва, присвячена життю і творчості Е. Миська [151], де в повному обсязі 

розкрито різні аспекти багатогранної діяльності видатного вітчизняного 

скульптора, педагога, громадсько-культурного діяча. У дослідженні 

підсумовано творчий доробок майстра з погляду ціннісних пріоритетів 

українського національного мистецтва другої половини ХХ ст. Автор зазначає, 

що скульптурний портрет завжди був для Е. Миська можливістю висловити 

власну думку про свій час, про світ навколо. Саме в портреті творче 

обдарування митця розкрилося на повну силу. 

Важливими джерелами нашого дослідження стали праці львівських 

науковців О. Голубця, Р. Шмагала, В. Бадяка, які відобразили найважливіші 

риси мистецького життя Львова 40-х ― першої половини 80-х років минулого 

століття у контексті тогочасної репресивної ідеології [6; 27; 142; 143]. Викладені 

думки, положення, інформативно-документальні матеріали дали змогу дійти 

об’єктивних висновків про характер творчих процесів, які розвивалися у 

львівській скульптурі періоду тоталітаризму. 

Монографія О. Голубця «Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке 

середовище Львова другої половини ХХ ст.» [27] виявляє основні напрями й 

наслідки радянської ідеологічної агресії, демографічних і культурологічних 

катаклізмів. Дослідник акцентує увагу на потребі в реставрації цілісного образу 

української культури та мистецтва, що допоможе глибше осмислити процеси, 

які відбуваються сьогодні, визначити місце й перспективи сучасного 

українського мистецтва. У книзі приділена значна увага специфічним рисам 

радянської скульптури, її істотним відмінностям від актуальних завдань, які 

ставили перед собою скульптори в епоху модернізму й постмодернізму. 
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У фундаментальному дослідженні «Мистецька освіта в Україні середини 

ХІХ ― середини ХХ ст. Структурування, методологія, художні позиції» 

Р. Шмагало актуалізує організаційно-педагогічний і творчий досвід художніх 

навчальних закладів різного рівня [142]. У контексті досліджуваної проблеми 

вчений розглядає і професійні мистецькі студії, де на різьбярських відділеннях 

навчалося чимало скульпторів. Таке ґрунтовне дослідження в царині мистецької 

освіти не тільки доцільне, а й вкрай необхідне для вдосконалення питань 

підготовки фахівців на сучасному етапі. 

Ще одним важливим джерелом інформації для нашої праці був 

опрацьований «Словник митців-педагогів України та з України у світі (1845 ― 

1950-ті роки)» Р. Шмагала [143]. Тут знаходимо інформацію про скульпторів, 

які працювали у Львові в повоєнні десятиліття: Є. Дзиндру [143, с. 36], І. Северу 

[143, с. 84], Я. Чайку [143, с. 96]. 

Книгу «У лещатах сталінщини» [6], написану на основі архівних 

матеріалів, публікацій у періодиці, В. Бадяк присвятив історії створення і 

діяльності Львівської спілки художників від 1939-го до початку 50-х років. 

Автор висвітлив характер відносин мистецької організації та окремих митців з 

партійним керівництвом області, яке здійснювало контроль за їхньою 

творчістю, невпинно дбаючи про «високий ідейний рівень» мистецьких творів. 

Серед учасників тогочасного мистецького процесу В. Бадяк називає 

представників старшої ґенерації львівських скульпторів Є. Дзиндру, Я. Чайку, 

В. Сколоздру, І. Северу, І. Весну, М. Рябініна та ін. Аналізуючи складні щоденні 

перипетії мистецького життя в умовах репресивного режиму, дослідник, однак, 

справедливо зауважує, що «…спілка як продукт тоталітаризму була утворена 

задля регулювання творчого процесу, возвеличення і утвердження 

більшовицьких ідеалів. Водночас, вона, краща її частина, за тривалий час 

навчилася відстоювати себе, зберігати своє мистецьке обличчя і далеко не 

завжди працювала на режим, в усякому разі так, як цього він бажав…Така 
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позиція підготувала її до майбутніх подій кінця 80-х ― початку 90-х років…» 

[6, с. 6]. 

Слід звернути увагу, що зацікавлення львівською скульптурою у 

1960―70-х рр. зустрічаємо й у російських мистецтвознавців. У той час львівські 

митці були постійними експонентами всесоюзних художніх виставок, їхні 

творчі здобутки відзначали  Р. Аболіна, І.Свєтлов, М. Яблонська, Д. Сараб’янов 

та ін. Наведемо приклад. У журналі «Творчество» вийшла друком стаття 

відомого московського дослідника Д. Сараб’янова «Львовские художники» 

[128], що була відгуком на виставку львівських митців у Москві 1968 року, що 

отримала в столиці широкий резонанс. Дослідник писав, що «перед 

московським глядачем постала школа, наділена єдністю, сформованими 

традиціями. Ті творчі проблеми, які ставлять перед собою львівські художники, 

уявляються сучасними і важливими. Це загальні проблеми… Але львівські 

майстри вирішують це по-своєму. Інтерес до розширення засобів виразності 

живопису, графіки, скульптури, звернення до народних джерел ― до 

фольклору, прагнення до широти узагальнення ― усе це отримує своєрідне 

вираження у їхній творчості» [128, с. 8―11].У цьому контексті автор називає 

твори Е. Миська, Д. Крвавича, Т. Бриж, В. Борисенка.  

Крім мистецтвознавчих, у процесі дослідження ми залучили окремі 

філософські праці Р. Декарта [40], Х.-Г. Гадамера [19], Ж.-П. Сартра[129], 

М. Мерло-Понті [76]. Їхні думки про проблеми сприйняття людини 

опосередковано пов’язані з процесами художнього портретування і таким чином 

збагачують можливості культурологічного дослідження портрета. Зокрема, 

роздуми Р. Декарта про відмінність розгорнутих у просторі матеріальних речей і 

життя свідомості, яка прихована й не може бути виміряна й описана за 

допомогою раціонально-логічних формул, безпосередньо стосуються 

проблематики художнього портретування. Багатовимірність семантичних шарів 

портрета, його неоднозначність співзвучні твердженням Р. Декарта про те, що 
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світ психічного нерозкритий, що він не може бути виміряний і описаний. За 

допомогою інтуїтивно-емоційного осягнення натури художник знаходить вихід 

до індивідуального, до внутрішнього світу людини, до того, що не має явної 

протяжності й місця у фізичному світі [40]. 

У книзі «Уявне. Феноменологічна психологія уяви» Ж.-П. Сартр 

використовує портрет як яскравий приклад інтенціональної природи свідомості. 

Основні положення цієї праці безпосередньо стосуються проблем 

мистецтвознавства та вводять портрет і портретний образ у широкий контекст 

культурологічної, філософської та психологічної думки. Неоднозначність 

образу людини, багатовимірність портрета зумовлюється особливостями 

людського сприйняття світу засобами мистецтва [129].  

У праці «Око і дух» М. Мерло-Понті зачіпає проблеми художнього 

освоєння світу: для автора людина ‒ це така собі цілісність, нероздільність тіла 

й душі. Для розгляду скульптурного портрета його ідеї мають велику цінність, 

оскільки людина там представлена в розмаїтті зв’язків з реальністю, де 

тілесність виступає не тільки як можливість дізнатися і зрозуміти світ, а й як 

можливість надавати йому значення і смисли [76]. 

Проблематика дисертаційної роботи зумовила також використання 

методів філософської герменевтики. Зокрема X.Г. Гадамер у книзі «Істина і 

метод» стверджує, що твір мистецтва має справжнє значення не тільки в тій 

культурі та епосі, коли він з’явився, а й у мисленнєвому опосередкуванні із 

сучасним життям [19]. Це дає змогу досліджувати портрет не тільки в його 

безпосередньому існуванні як документа певної епохи, а й як предмета, який 

продовжує входити в рух історії. Проблеми тілесності й зовнішності людини в 

культурі, важливі для дослідження портрета, зачіпали Т. Карпова  [52], Ф. 

Комар [55], В. Рубан [122].  У їхніх працях показано, що тілесність у історії 

культури схильна до змін. 
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У одній зі своїх останніх праць, названій «Се людина», М. Каган порушує 

проблему мистецтва як «чарівного» дзеркала, через яке історія людства може 

бути прочитана як історія людини взагалі [51, с. 56]. На думку автора, багаті 

пласти невідкритого, недослідженого іншими галузями знання, що стосуються 

тем сенсу життя людини, проблеми смерті й безсмертя, жіночого та чоловічого 

начал, відображаються у дзеркалі мистецтва. Автор підкреслює, що мистецтво є 

художньо-образним людинознавством, саме в мистецтві відбувається художнє 

відкриття в людині якостей, до того невиявлених, які стали очевидними й 

загальновизнаними завдяки їх втіленню в образних «моделях» людини. Це 

твердження дослідника стало основою для дослідження портретного жанру в 

культурно-історичному контексті. 

Дослідники Б. Ананьєва, А. Бодалева, В. Сидоренко [131] аналізують 

психологічні аспекти портрета й проблеми зовнішньої презентації людини та її 

індивідуальності. Для розуміння процесів виникнення портретного жанру в 

культурі надзвичайно важливими є також праці  Г. Ельшевської  [46],  

Л. Зингера [48], Д. Фрейзера [49]. 

Частина літературних джерел зачіпає інші аспекти. Так, на основі 

дослідження давніх вірувань можна простежити появу поняття «душа», 

необхідного для розкриття завдань художнього портрета. Аналіз етнографічної 

літератури показує, що виникнення портрета постає як невипадкове явище, а 

необхідне для осягнення навколишнього світу й самого себе, воно пов’язане з 

розвитком самосвідомості людини. 

Важливою видається думка В. Міріманова, який, розглядаючи еволюцію 

мистецтва в широкому культурологічному контексті показує, що кожна епоха, 

починаючи від найдавніших етапів розвитку культури, виділяє в образі людини 

певні якості, представляючи її в різних ціннісних системах, у різних іпостасях і 

властивостях [49, с. 180].  



29 
 

Міфологема християнської антропології у понятійному ряді «лик-лице-

личина» тісно пов’язана з розумінням образу людини в мистецтві портрета. У 

напрацюваннях російських філософів H. Булгакова, Л. Карсавіна, А. Лосєва, 

П. Флоренського «лик» тлумачиться як вияв вищої святості в образі людини, 

«лице» ‒ як дзеркало її душевно-духовних переживань, а «личина» ‒ як маска. 

В іконописі лик стає центром художніх шукань, для портретування цікаві у 

своїй мінливості «лице» і «личина» [49, с. 146]. 

Певну цінність становили для нас праці дослідників М. Алпатова [2], 

Л. Зінгера [48], Г. Ельшевської [46], Д. Степовика [135], які зверталися до 

вивчення теоретичних проблем портрета в рамках мистецтвознавства. Історії 

розвитку уявлень про особистість людини в російському портреті стосувалися 

праці Д. Сараб’янова [128],  Т. Карпової [52]. Дослідники дійшли висновку, що 

портрет збирає, фокусує уявлення про домінантну особистість свого часу, що в 

ньому виражається ідеал епохи. 

У низці праць, присвячених теорії портретного жанру, М. Алпатов 

доходить висновку, що портрет еволюціонує через усе більше ствердження 

цінності окремої унікальної особистості [2]. Справді, портрет спроможний 

«накопичувати» знання про людину, представляючи її в нових якостях і 

властивостях, хоча, треба відзначити, що часом він може й заперечувати 

цінність особистості, ставити під сумнів взагалі унікальність окремої людини. 

Так, Б. Віппер у статті «Проблема схожості в портреті» одним з перших звернув 

увагу на здатність портрета перетворюватися на такий собі «фокус», а не витвір 

мистецтва, коли в ньому шукають лише схожість із оригіналом [49, с. 67]. 

Дослідниця М. Андронникова вивчала історичні особливості побутування 

та розвитку портретного жанру в історії світової культури; Л. Зінгер в низці 

книг з теорії портрета розглядав проблеми реалізму в мистецтві. Праці I. Зінгера 

цікаві широким підбором мистецтвознавчого та історичного матеріалу [48]. У 
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книзі «Модель і образ» Г. Ельшевська [46] простежила історичну зміну 

концепції особистості в портреті в контексті розвитку художньої культури. 

Крім наукових монографій, статей у збірниках наукових праць, важливим 

джерелом отримання інформації були статті та репродукції творів у періодиці ― 

журналах «Образотворче мистецтво», «Артанія», «Мистецтвознавчі студії», 

«Дзвін» та ін. Ще одним вагомим джерелом стали каталоги групових і 

персональних мистецьких виставок.  

У процесі дослідження були також використані історичні матеріали 

Львівського державного обласного архіву, відгуки в пресі, анонси та публікації 

журналістів про творчість окремих митців. Додаткова інформація отримана за 

матеріалами документів Львівського відділення Національної спілки 

художників України, під час інтерв’ю автора з львівськими скульпторами та 

мистецтвознавцями. 

Поза літературними джерелами особливо важливим для нас є здобуття 

значного обсягу конкретного фактологічного матеріалу у вигляді ілюстрацій. 

Основну його масу становили оригінальні твори скульпторів, що перебувають у 

експозиції та у фондових збірках львівських музеїв, насамперед Національної 

галереї мистецтв ім. Б. Возницького, Національного музею у Львові 

ім. А. Шептицького, Музею етнографії та художнього промислу Інституту 

народознавства НАН України. Значна кількість творів зберігаються у 

Львівському палаці мистецтв, а також у творчих майстернях художників-

скульпторів.  

  

1.2  Методика дослідження 

Методологічною основою пропонованої дисертації є системний підхід до 

аналізу матеріалу, зумовлений станом наукового дослідження обраної теми. У 

рамках реалізації поставлених у дисертації мети й завдань було введено в 

науковий обіг значний обсяг нових фактів про розвиток скульптурного 
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портрета, систематизовано його у формально-типологічному плані, у 

синхронному та діахронному вимірах, проведено техніко-технологічний, 

мистецтвознавчий та історично-порівняльний аналіз конкретних пам’яток 

скульптурного портрета.  

Для узагальнення нагромадженої в процесі дослідження інформації 

застосовано: методи системного аналізу та синтезу, системний підхід до 

досліджуваної проблеми, ретроспекції; методи філософсько-концептуального та 

порівняльно-історичного аналізу, мистецтвознавчий типологічно-

ідентифікаційний, поєднання історичного та логічного підходів; герменевтичний 

принцип контекстуальної достовірності, відповідно до якого явища культури 

вивчаються у власному історико-культурному та світоглядному контексті, 

структурно-концептуальні (ідеографічні, семіотичні, іконологічні) методи 

виявлення семантики пам’яток мистецтва в аналізі їхньої іконографії. У роботі 

використано і загальні принципи наукового пізнання ― об’єктивність та 

історизм, і спеціальні історичні методи. Передусім це стилістично-

порівняльний, проблемно-хронологічний, статистичний, позитивістсько-

фактологічний метод, що дає змогу виявляти, систематизувати та аналізувати 

матеріал. Дослідження еволюції образної системи скульптурного портрета, 

проведене в хронологічній послідовності, дало змогу висвітлити внутрішні 

особливості та зовнішні впливи на її формування. За допомогою дедуктивного 

методу в пропонованому дослідженні розглядаються й конкретизуються окремі 

явища. Проводиться глибокий мистецтвознавчий аналіз пам’яток та їх груп, що 

дає змогу простежити характер зміни схеми зображення, яка відбулася за 

століття в скульптурному портреті Львова. Літературні матеріали та 

фотоматеріали застосовуються для пояснення витоків технології та техніки 

виконання. Отже, дедуктивний метод поєднується з індуктивним. 

Визначальним методом нашого дослідження є метод мистецтвознавчого 

аналізу, застосований для вивчення стилістичних рис портретної скульптури 
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Львова другої половини ХХ ст., виявлення провідних тенденцій розвитку 

портретної скульптури Львова, розгляду творчості скульпторів різних поколінь, 

визначення спільних рис їхньої творчості.  

У процесі збору фактологічного матеріалу та безпосереднього 

дослідження портрета використано описовий метод, а для аналізу окремих 

зображень ― семіотичний. Метод компаративного аналізу застосований для 

порівняння стилістичних ознак творів мистецтва окремих скульпторів. 

Мистецтвознавчий метод типологічної ідентифікації задіяно для визначення 

спільних стилістичних рис, художньо-пластичних прийомів, окремих 

характерних елементів, особливостей авторської манери. Історико-порівняльний 

метод застосовано для вивчення динаміки розвитку стилістики скульптурного 

портрета в українській художній культурі.  

Методична основа дослідження полягає у вивченні матеріалу в тісній 

історичній перспективі, що дає змогу простежити еволюцію образно-художніх 

засобів, які визначали розвиток львівської портретної скульптури впродовж 

другої половини ХХ ст. У процесі роботи застосовано комплекс методів 

сучасного мистецтвознавства. Для вивчення індивідуальних особливостей 

творчості скульпторів. Метод художньо-стильового аналізу застосовано з метою 

порівняння образно-пластичної мови львівських митців, для вивчення 

індивідуальних особливостей творчості скульпторів У роботі використано 

також структурно-функціональний метод, оскільки в процесі дослідження 

проблеми передбачено проведення ґрунтовного аналізу стилістики, 

формотворення і пластичних вирішень як окремих складових частин композиції, 

так і їх узагальнення, тобто розкрити характер співвідношення усіх деталей у 

єдності. Висновки до розділів і загальні висновки були сформульовані за 

допомогою методу синтезу. 

Одним з важливих методологічних прийомів у культурологічному аналізі 

портрета виступає поняття інтенції, яке запропонував Е. Гуссерль. Категорія 
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інтенції введена в дисертаційну роботу в значенні спрямованості свідомості 

художника, можливості вибору певних рис для створення портрета, які 

допомагають розкрити багатозначність образу людини, вийти до її 

внутрішнього світу. Але інтенція проявляється не тільки як специфічна 

властивість художника й можливість зобразити непомічене іншими, а й як 

особистісна підготовленість до сприйняття. Це поняття показує, як формується 

реальність культури, а також те, чому в портреті зображення тієї самої особи 

різниться у різних художників, оскільки побачене, пройшовши через структуру 

внутрішнього світу людини, стає вже особистісно організованим баченням. 

Загалом у теоретичному осмисленні спираємося на концептуальні праці 

визначних українських і зарубіжних учених, які вивчали скульптуру 

(В. Лозинського, М. Гембаровича, З. Горнунга, Д. Крвавича, В. Овсійчука, 

В. Любченка, А. Німенка, Ю. Бірюльова) [59―63; 73; 94―95; 154―157]. 

Висновки до розділу 1 

Аналіз літературних джерел підтверджує, що інтерес до вивчення 

портретної скульптури Львова сформувався ще в першій половині XIX ст. 

Численні праці з різних галузей знань, присвячені розвитку портретної 

скульптури Львова, засвідчують, що дослідження проводилося переважно у 

двох основних напрямах: у контексті окремих пам’яток чи культурно-

мистецьких явищ або ж лише із загальної констатуючо-історичної точки зору.  

Для проведення ґрунтовного комплексного дослідження необхідно було 

задіяти праці і українських, і зарубіжних учених, що стосувалися, зокрема, 

історико-культурного середовища, у якому розвивалася портретна скульптура. 

Залучені літературні джерела, праці культурологічного характеру та публікації, 

присвячені безпосередньо розвитку скульптури, допомогли глибше зрозуміти 

шляхи формування конкретного жанру й роль портрета в скульптурі Львова 

другої половини ХХ ст. Розглянутий комплекс публікацій мав важливе значення 
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і, з огляду на висвітлений у них фактологічний матеріал, істотно поповнив 

перелік досліджуваних пам’яток. 

Аналіз літературних джерел підтвердив, що розвиток портретної 

скульптури Львова у другій половині ХХ ст. є практично недослідженим. Не 

проведено послідовного та всеохопного причинно-наслідкового 

мистецтвознавчого аналізу процесів творення скульптурних портретів на різних 

часових відрізках, не проаналізовано витоки нових тем і сюжетів, вплив на них 

ідеологічних чинників. Скульптурний портрет Львова зазвичай досліджували не 

як окреме явище українського мистецтва, а в контексті певних загальних 

історичних стереотипів, ідеологічних змін, які формували специфіку 

мистецького середовища.  

Творча практика львівських скульпторів 1960―90-х років частково 

відображена й у новітніх теоретичних працях загального характеру, що 

переважно присвячені проблемам сучасного мистецтва. Однак тут переважно 

згадуються окремі явища й творчі проблеми львівських скульпторів 60-х ― 

першої половини 80-х років, тоді як вагоме надбання 1990-х років об’єктом 

ширшого дослідження поки що не стало. Сказане вповні стосується об’єкта 

нашого дослідження ― скульптурного портрета. Він не посів окремого місця у 

мистецтвознавчих працях, не отримав значення одного з пріоритетних напрямів 

діяльності львівських скульпторів. Щодо проблематики портретної скульптури 

Львова другої половини ХХ ст. залишалося багато нез’ясованих питань і фактів. 

У цьому аспекті цілком очевидною виявилася потреба в окремому 

комплексному дослідженні, висвітленні особливостей розвитку образної 

системи новітньої портретної скульптури Львова.  

Потребу в ґрунтовному дослідженні львівського скульптурного портрета 

другої половини ХХ ст. підтвердив не лише аналіз літературних джерел, а й 

загальний обсяг виявленого фактологічного матеріалу ― унікальних творів 

багатьох авторів, виконаних у розмаїтих матеріалах. Численні праці львівських 
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митців зберігаються сьогодні в постійних експозиціях українських музеїв і 

фондових музейних збірках, значна їх частина є у творчих майстернях 

художників, а тому недоступна для широкого огляду фахівців і глядачів. 

Для досягнення основної мети й виконання завдань, поставлених у 

дисертації, необхідною виявилася міцна методологічна база. У дисертації 

застосовано низку загальнонаукових і спеціальних, мистецтвознавчих методів, 

які дали змогу всебічно, в широкому обсязі проаналізувати образно-пластичні 

особливості львівського скульптурного портрета другої половини ХХ ст. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛЬВІВСЬКА СКУЛЬПТУРА 1950-х РОКІВ: ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

МИСТЕЦТВА ТА ЕКСПАНСІЯ СОЦРЕАЛІЗМУ 

2.1 Встановлення ідеологічних пріоритетів радянського мистецтва 

Загальновідомою закономірністю розвитку будь-якого суспільства завжди 

був тісний зв’язок таких сфер суспільного життя як політика, економіка та 

культура. Проте в розвитку української культури впродовж ХХ століття одним 

із визначальних постійно був політичний чинник. Ба більше, ці зміни переважно 

мали не еволюційний характер, а відбувалися у вигляді різких перепадів, які 

чітко розділяють основні етапи розвитку вітчизняної культури впродовж 

минулого століття. Такими переломними моментами були Перша світова війна, 

лютнева революція, жовтневий переворот, Українська національно-визвольна 

революція 1917-1921 років, постання Радянського Союзу, Друга світова війна, 

тривала криза соціалізму й розпад «імперії зла», відновлення української 

незалежності. 

Упродовж тривалого радянського періоду українська культура пройшла 

досить важкий шлях, у якому тісно переплелися досягнення і втрати, духовні 

злети й трагічні падіння: національне відродження 20-х років на тлі реалізації 

політики українізації, трагедія у роки сталінської диктатури та масових репресій 

30-х і повоєнних років. Із приходом до влади 1953 року М. Хрущова політична 

ситуація в СРСР поступово змінювалася, настав період «відлиги», який 

характеризувався певною свободою творчості, яка подарувала митцям нові 

надії. Саме в умовах «відлиги» виникло суспільно-культурне явище 

шістдесятництва, тобто рух творчої молоді, яка пропагувала оригінальну 

тематику у своїй творчості, нові думки, які відчутно різнилися від офіційних. 

Саме представники цього руху стали в центрі духовної опозиції тоталітарній 

системі в Україні. Проте вже невдовзі на зміну хрущовській «відлизі» прийшов 

тривалий брежнєвський «застій». І лише в другій половині 80-х років настала 
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горбачовська «перебудова». Унаслідок державного контролю усіх аспектів 

суспільного життя, формування бюрократичної системи, централізації влади 

ключову роль завжди відігравала особа керівника компартії (генерального 

секретаря), який одночасно був і главою держави. Усі ці чинники позначилися 

на характері розвитку української культури, мистецтва, зокрема й скульптури. 

Українська скульптура радянських часів уповні відчула негативні 

наслідки партійного диктату соцреалізму, що насаджував вихолощений стиль 

російської імператорської академії ХІХ ст. у поєднанні з радянською 

пропагандою і догматичністю [3, с. 14―33; 6, с. 135―139]. Серед усіх 

різновидів творчої діяльності особливо відчутним був ідеологічний тиск на 

монументальну скульптуру та портрет. Призначення монументального твору 

вбачали передусім у втіленні образу революційних героїв і вождів, а завдання 

портрета ― у відтворенні образу «будівника комунізму», носія ідей 

інтернаціоналізму, колективізму, соціалістичного гуманізму тощо. Судячи з 

каталогів тогочасних виставок, головними героями скульптурного портрета 

були «представники народу» ― робітники, колгоспники, воїни. Слід проте 

відзначити, що львівський скульптурний портрет, розвиваючись у загальному 

українсько-радянському руслі, зміг відстояти свою самобутність і в галузі 

образно-змістових, і пластичних вирішень [112]. Важливу роль у цьому відіграв 

комплекс давніх традицій, контакти із західноєвропейською художньою 

культурою [111]. 

Складний і суперечливий період другої половини 1940-х ― 50-х років 

відіграв не останню роль у формуванні явища, відомого тепер як львівська 

скульптурна школа. У цей час працювали майстри старшої ґенерації львівських 

скульпторів ― І. Севера, Є. Дзиндра, Я. Чайка, С. Рихва, В. Сколоздра, Л. Гром. 

У їхній творчості визначилися основні напрями, відповідно до яких 

відбуватиметься наступний розвиток львівської скульптури. Наприкінці 40-х ― 
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на початку 50-х років починається також творча діяльність таких яскравих 

особистостей як Е. Мисько, Д. Крвавич, І. Самотос, Л. Біганич і Л. Лисюк [86]. 

Львівська скульптура повоєнного десятиліття розвивалася в умовах 

репресивної радянської ідеології. Багато видатних діячів західноукраїнської 

культури зазнали репресій. Серед них ― письменник В. Бобринський, відомий 

дослідник галицького середньовічного мистецтва І. Свєнціцький, історик і 

мистецтвознавець В. Свєнціцька, художники П. Обаль, З. Кецало, Я. Музика та 

ін. Окремі діячі мистецтва були змушені виїхати за кордон ― до Польщі, 

Канади, Німеччини, США. Серед них ― скульптори М. Внук, Ф. Тодт, 

Я. Райхер-Тодт, Я. Нальборчик, Й. Стажинський, С. Литвиненко. У Німеччині 

опинився видатний скульптор, учасник визвольного руху ОУН-УПА 

М. Черешньовський, твори якого експонувалися у Львові на виставках 1941-

1943 рр. [135]. Від’їзд цих досвідчених, талановитих митців, які в 30-х роках 

стояли на чолі львівської скульптурної школи, провадячи не лише творчу, а й 

педагогічну діяльність, неминуче позначився на її загальному художньому рівні. 

Серед скульпторів, які залишилися працювати у Львові в перші повоєнні 

роки, найпомітнішою постаттю був Іван Васильович Севера [130]. Тільки він, 

використовуючи свій величезний досвід, міг виконувати складні творчі завдання 

і в станковій, і в монументальній скульптурі. Однак йому не давали змоги 

працювати з повною віддачею таланту: Львівський обком КП(б) України, 

озброївшись відомими постановами ЦК КПРС з ідеологічних питань 1946-1948 

років «Про журнал «Вітчизна» (5.09.1946), «Об извращениях и ошибках в 

освещении украинской литературы» (1.09.1946) тощо, повів активний наступ у 

напрямі «викорінення формалізму», в якому звинувачував старше покоління 

майстрів, насамперед тих, хто до 1939 р. навчався в художніх академіях 

Кракова, Рима, Варшави, Відня. Непросто було й митцям, вихованим на засадах 

європейської художньої школи першої половини ХХ ст., втиснутися в 

«прокрустове ложе» соцреалістичних постулатів. Широко розповсюдженими в 



39 
 

цей час стають стереотипні підозри націоналізмі. Скульпторів змушують 

доводити свою політичну благонадійність виконанням портретів вождів у дусі 

соцреалізму, а у творах вони повинні були втілювати ідеї «партійності й 

народності», «глибоко вивчати соціалістичну дійсність», оспівувати «нові якості 

радянської людини», її «світле майбутнє», спираючись на реалістичні традиції 

минулого, ідеалом яких була творчість російських передвижників [3, с. 14―33]. 

З архівних матеріалів тодішнього Львівського відділення Спілки 

радянських художників України (протоколи засідань правління, скульптурної 

секції, щорічні звіти за 1945-1953 роки) видно, що тут вирішували не творчі, а 

переважно дисциплінарно-організаційні питання з ідеологічним забарвленням, 

що характеризує тогочасну атмосферу [6]. Результатом таких «заходів» було 

виключення зі Спілки значної кількості членів. Так, якщо 1946 року їх було 

близько 80-ти, то 1951 р. залишилося 40. У скульптурній секції (голова 

І. Севера) залишилося всього сім осіб [6, с. 58]. Як записано у звіті діяльності 

організації за 1951 р.,«зі Спілки вибувають політично і творчо неповноцінні 

художники» [6, с. 67].  

1946 року було відкрито Львівський державний інститут прикладного та 

декоративного мистецтва (далі ЛДІПДМ) з випусковою кафедрою 

монументально-декоративної скульптури. З початком підготовки кадрів вищої 

кваліфікації було закладено підвалини для формування безперервної історичної 

канви розвитку скульптури, появи нових імен і творчих манер. На кафедрі 

розпочали свою педагогічну діяльність І. Севера, а також скульптори, які 

приїхали до Львова: М. Рябінін і А. Оверчук, випускники Київського 

художнього інституту, учні М. Гельмана; Л. Штеренштейн, І. Якунін, 

В. Телішев, які закінчили Московський інститут прикладного та декоративного 

мистецтва, учні Катерини Белашової та Олександра Дейнеки. Через рік вони 

стали членами Спілки художників і мали певний вплив на мистецьке життя 

міста, експонуючи на обласних виставках свої роботи. Саме вони розширили 
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образно-тематичний діапазон станкової пластики та, що особливо важливо, 

почали працювати в матеріалі ― дереві, мармурі, граніті. Творча й педагогічна 

діяльність усіх цих митців підготувала ґрунт для нового покоління львівських 

скульпторів, які вже від другої половини 50-х років стають не лише активними 

учасниками творчого процесу, а й визначають його обличчя [142]. 

Отже, до кінця 50-х років завершився важливий процес: утвердився 

колектив скульпторів, який складався із майстрів різних поколінь. Вони були 

вихованцями різних художніх шкіл, їхні творчі особистості формувалися в 

різних ідеологічних і соціально-політичних умовах.  

Приїжджі скульптори, які почали працювати у Львові у 1946-1950 роках, 

за час навчання у столичних вузах засвоїли традиції радянської скульптурної 

школи, весь комплекс її суперечливих рис. На початку своєї діяльності 

основний акцент вони робили на сучасну радянську тематику, створюючи 

соціально-типові образи в дусі 30-х років. Згодом мітці звертаються до 

історичного жанру, характерного для західноукраїнської скульптури. Художні 

прийоми їхньої творчості поступово змінюються: під впливом місцевої школи 

пластика узагальнюється, композиція звільняється від зайвого засилля 

атрибутів. Еволюція пластичної мови виявляється найпомітнішою у творчості 

В. Телішева і Л. Штеренштейн, які вчилися у К. Бєлашової та О. Дейнеки [142]. 

Наступне покоління, представниками якого були Д. Крвавич, Е. Мисько, 

Т. Бриж, В. Бойко, І. Самотос, Василь Одрехівський, Л. Біганич, Л. Лесюк, 

виростало під впливом творчих принципів своїх учителів і водночас вступало в 

самостійне творче життя в роки руйнування сталінської репресивної системи. 
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2.2 Образи видатних українців у історичному портреті 

 

Важливе місце у львівській скульптурі другої половини 40-х ― 50-х років 

займає історичний портрет. Кожна з тих історичних осіб, яку зображали тоді 

львівські скульптори, була втіленням духовної та фізичної енергії, видатною 

постаттю, що зробила вагомий внесок у життя суспільства і загалом в історію 

України. Аналізуючи історичний портрет і заглиблюючись у повсякденну 

діяльність художників, не можемо забувати про те, що кожен з них творив у 

складних умовах суперечливого поєднання внутрішніх і зовнішніх соціальних 

чинників [135, с. 18―24]. 

Еволюція історичного портрета у творчості львівських скульпторів 

відображає особливу ідеалізовану форму буття людини: у галереях портретів 

епоха постає перед нами як «суспільство обраних», певна «персона ґрата», котра 

виділяється із загального ряду. Історичний портрет розкриває простір для 

осмислення людини в її духовному зростанні, становить специфічну форму 

«образного людинознавства», де конкретна, обрана автором постать набуває 

особливої значущості. 

Образно-художні риси та виражальні засоби історичного портрета другої 

половини 40-х ― 50-х років у багатьох моментах близькі до скульптури першої 

третини XX століття. Адже художні принципи майстрів старшого покоління 

формувалися безпосередньо під впливом творчості таких відомих постатей як 

М. Паращук, Г. Кузневич і їхніх сучасників. Їм було властиве звернення до 

усталених принципів композиції ― погруддя чи півфігура, цільність 

просторових вирішень, емоційна стриманість, певна суворість. Усі ці якості 

вповні відповідали художнім ідеалам епохи [138, с. 98―99]. 

У повоєнні роки популярність портретів Тараса Шевченка, Лесі Українки, 

Івана Франка, Василя Стефаника була зумовлена домінантним прагненням 

втілити в їхніх образах загальнолюдські моральні цінності. Основні тенденції 
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розвитку історичної теми в скульптурі Львова можемо простежити на прикладі 

окремих творів В. Сколоздри, М. Рябініна, Я. Чайки, І. Якуніна, Є. Дзиндри. Та 

все ж найзначнішою фігурою в середовищі львівських скульпторів цього 

періоду був І. Севера (1889-1971) [61]. У його творчості робота над історичними 

творами посідала особливе місце. На відміну від тих скульпторів, які до 

історичної теми зверталися вряди-годи, для І. Севери українська історія була 

постійним, невичерпним джерелом натхнення. Художник вніс у львівську 

скульптуру особливу одухотвореність образу, різноманітність оригінальних 

композиційних вирішень, виразну просторову активність [130]. 

Водночас скульпторові було нелегко зберігати власну творчу 

індивідуальність в умовах, які склалися в радянському мистецтві повоєнного 

десятиліття, коли будь-яку спробу новаторського конструктивно-просторового 

зіставлення пластичних компонентів образу розглядали як ворожий режимові 

«формалізм» і нехтування «принципами соціалістичного реалізму». Не 

випадково окремі твори І. Севери так жодного разу й не були показані на 

виставках, а деякі з них скульптор власноруч знищив. Крім того, жоден з його 

монументальних проектів, зокрема пам’ятник І. Франкові у Львові, не був 

реалізований [128, с. 8―11]. 

Твори, які вийшли з майстерні цього видатного митця, свідчать про те, що 

він своїми роботами прагнув утвердити право на вільну реалізацію творчого 

задуму і вибір художніх засобів. Скульптор виявляв велике зацікавлення 

духовним світом портретованих ще в ранніх роботах 20―30-х років, як, 

наприклад, «Композитор» (рис. А. 2.2.1), «Філософ» (рис. А. 2.2.2), «Коперник» 

(рис. А. 2.2.3). Його захоплюють сильні, неординарні постаті, пластично виразні 

типажі. Зовнішність моделі цікавить автора насамперед як відображення 

інтелектуальної, духовної організації внутрішнього світу людини. Митець 

уникає деталей, які конкретизують перебування портретованого в будь-яких 

життєвих реаліях: його герої немов би замкнуті в собі, відокремлені від 
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навколишнього світу. Саме так І. Севера втілює в портреті ідеї ідеального 

образу, який наче концентрує інтелектуальну енергію думки. Ці риси 

зближують твори митця з героями філософської прози українських 

письменників 20―30-х років XX ст. Миколи Хвильового та В. Винниченка. 

У повоєнні роки творчість скульптора розвивається в тому самому 

образно-психологічному річищі. У портретах І. Франка, Т. Шевченка, 

В. Стефаника художник прагне максимально виявити духовні якості конкретної 

людини. Звідси ― виразне зацікавлення індивідуально характерними 

особливостями моделі, прагнення в їхньому розмаїтті знайти головні, які 

зможуть дати максимально повне уявлення про втілений у портреті образ. 

У аспекті сказаного варто окремо зупинитися на портреті Т. Шевченка. В 

українському образотворчому мистецтві склався певний стереотипний підхід до 

вирішення образу поета: його зображали переважно в зрілому віці. Натомість 

І.Севера в портреті, виконаному 1945 р., зобразив Кобзаря молодою людиною, з 

властивими юності романтичними відчуттями та переживаннями. Автор ніби 

відтворює поетичний світ, притаманний раннім живописним творам поета. 

Композиційно-пластична ідея портрета втілена за допомогою узагальнених 

форм моделювання і виразних замкнутих силуетних ліній. Подібно до відомого 

автопортрета Т. Шевченка, виконаного в 1840-1841 рр., тут відчувається 

основний задум ― утвердження гармонійного начала як природного стану 

людини. 

1947 року в процесі роботи над статуєю І. Франка для пам’ятника у Львові 

І. Севера виконує портрет письменника. Він є своєрідним втіленням 

монументальної композиції, у якій образ Великого Каменяра бачився як 

концентрація його думки, натхненної визвольними ідеями. Реалізувати такий 

задум у роки жорсткого контролю з боку влади було справою непростою і 

навіть небезпечною. «Серед жорстоких нормативів заідеологізованої творчості 

митці знаходили «пом’якшені» варіанти, як у випадку з використанням досвіду 
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т. зв. «домашнього портрета» ХІХ століття, більш розкутого в засобах виразу 

авторської думки, порівняно з офіційним мистецтвом» [66, с. 84]. Витончені 

психологічні відтінки створеного образу повніше розкриваються під час 

кругового огляду твору, коли асиметричні ритми композиції набувають 

особливої пластичної виразності та експресії. 

Третім завершеним портретним зображенням І. Севери був В. Стефаник. 

У ньому знаходимо аналогічні до попередніх підходи. Манера майстра, який 

володіє значним досвідом, набуває впевненості, сміливості та внутрішньої сили. 

Реалістичність зображення є очевидною і переконливою, водночас пластична 

мова далека від натуралізму. 

Оглядаючи згадані твори, переконуємося, що скульптора насамперед 

цікавить особистість, і він з арсеналу засобів художньої виразності обирає лише 

ті, які, на його думку, відповідають концепції того чи іншого образу. При цьому 

автор ніколи не захоплювався зовнішніми ефектами, не робив кліше 

апробованих прийомів: композиційно-пластичні вирішення він щоразу формує, 

виходячи з внутрішнього стану портретованого. Ще одна важлива деталь, яка 

має значення для розуміння творчого методу художника: він ніколи не звертався 

до тем, яких не знав, не відчував настільки глибоко, щоб створити правдивий 

художній образ. Мабуть, саме тому І. Севера не брався за теми «соціалістичної 

дійсності» та «соціалістичних героїв». 

У монографії про життя і творчість видатного скульптора Д. Крвавич 

писав: «Якщо порівняти бюст Василя Стефаника зі створеним перед тим 

Северою бюстом Івана Франка, то перший своїми пластичними засобами більш 

суворий і лаконічний. Компоновка підставки погруддя де в чому перекликається 

з погруддям Івана Франка. Але воно не таке вдале. Крім того, в погрудді Василя 

Стефаника Севері не вдалось передати тієї сили емоційного виразу, експресії і 

загостреності образу, які мають місце в погрудді Франка» [61, с. 6―7]. 

Очевидно, автор правий, відзначаючи лаконізм пластичних прийомів і емоційну 
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стриманість образу В. Стефаника. Але це, на нашу думку, не робить портрет 

«менш вдалим». Скульптор пластично переконливо показує, що внутрішня 

експресія та нервове напруження притаманні натурі І. Франка тією мірою 

достовірності, якою суворість і стриманість почуттів вирізняє характер 

В. Стефаника. Митець завжди був упевнений у тому, що портретний пам’ятник 

повинен не лише втілювати суспільно значущі ідеї, а й розкривати духовні 

цінності особистості, своєрідність її психологічного складу. На жаль, І. Севера 

не втілив свої задуми в життя, йому не дали реалізувати пластичні концепції в 

конкретному архітектурному середовищі міста.  

Можемо однозначно стверджувати, що завдяки І. Севері львівська 

скульптура 40―50-х років розвивалася найуспішніше саме в руслі історичної 

тематики. Акумулюючи у творчості духовно-моральні принципи та ідеї, що їх 

започаткували твори Г. Кузневича, М. Паращука, М. Бринського, художник 

розкрив у натхненній праці нові можливості історичного портрета. 

Історична тематика захоплювала видатного представника старшого 

покоління львівських скульпторів ― Є. Дзиндру (1913-1983). За чотири 

десятиліття творчої діяльності він створив галерею історичних портретів. Освіту 

митець здобув у Львівській приватній художній школі (клас А. Коверка) та у 

Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва на відділенні 

монументально-декоративної скульптури (майстерня М. Внука). Виконані 

згодом портрети І. Труша (1950) (рис. А. 2.2.4), Т. Шевченка (1954) (рис. А. 

2.2.5), Л. Бетховена (1955) (рис. А 2.2.6), Лесі Українки (1956) свідчать про 

прагнення скульптора до портретної достовірності в трактуванні образу [41; 44]. 

Особливу увагу митець звертає на деталі, зокрема на одяг, іноді вводить у 

композицію портрета такі атрибути як палітра, пензлі, книга, які допомагають 

викликати у глядача певні асоціації, повноцінне емоційне сприйняття образу.  

У портретах Є. Дзиндри, виконаних у 50-х роках, використано розмаїті 

композиційні побудови. Але найхарактернішими для нього є погруддя і поясна 
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композиція, у чому вбачається продовження традицій першої третини XX 

століття, зокрема М. Внука та скульпторів його кола ― Я. Нальборчика та 

І. Стажинського. Однак, на відміну від замкнутої архітектоніки їхніх творів, 

Є. Дзиндра шукає «виходи» у простір, можливості активного контакту з 

навколишнім середовищем. Так, у портретах І. Труша та Лесі Українки зв’язок 

із простором виявляється через виразний загальний рух торса, жести рук. У 

портреті Бетховена використано різкий поворот голови: у такий спосіб митець 

хотів надати образу композитора драматичного загострення [41; 44]. Однак цієї 

мети не було досягнуто через певну невідповідність динамічного об’єму голови 

та схематично узагальненого статичного погруддя. 

Із часом скульптор відмовляється від спроб підкреслення душевного стану 

героя за допомогою різких рухів: доступнішим і милішим йому стає відтворення 

спокійнішого, емоційно-врівноваженого стану. Ця риса розвинеться у пізніших 

творах митця і сприятиме їх глибокому психологічному трактуванню. 

У творах Є. Дзиндри знайшли свій вияв сильні й слабкі сторони 

історичного портрета повоєнного десятиліття. На жорсткому, наскрізь 

просякнутому радянською ідеологією ґрунті, на якому розвивалося тоді 

образотворче мистецтво, важко було переосмислити творчі принципи львівської 

скульптури 30-х років, щоб на їх основі вийти на новий рівень образно-

пластичного мислення. У своїх пошуках митець ніби дійшов до середини 

шляху, окреслив ключові моменти подальшого розвитку, важливі не тільки для 

його творчості, а й загалом для західноукраїнської станкової пластики [17]. 

Серед львівських скульпторів старшого покоління, у творчості яких 

відобразилися складні процеси, що відбувалися у львівській скульптурі 40―50-

х років, необхідно відзначити Я. Чайку (1914-1994). У повоєнне десятиліття він 

був відомий як автор численних портретів діячів культури. Та найбільшу 

популярність принесла йому серія портретів Ярослава Галана. У творах цього 

циклу скульптор ретельно, часом навіть дещо натуралістично відтворює риси 
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обличчя, прагнучи до абсолютної портретної ідентичності. У своєму 

«галанівському» циклі Я.Чайка йшов тим самим шляхом творення образу, що і 

його сучасник, відомий львівський графік С. Грузберг, який присвятив Галанові 

потужну серію рисунків і сепій. Очевидно, що робота над образом Я. Галана 

була зумовлена зусиллями ідеологічної пропаганди, що трактувала письменника 

як героя, борця проти «українського буржуазного націоналізму» [87]. 

Митцеві не відразу вдалося знайти композиційно-просторове вирішення, 

адекватне образній характеристиці, у якій мали б звучати героїчні ноти. Тільки в 

третьому варіанті портрета ― у поясній композиції 1959 р. «Ярослав Галан ― 

трибун» (рис. А. 2.2.7) ― скульптор, за його словами, «зумів втілити в його 

образі темперамент, енергію слави і думки» [57]. Цей твір Я. Чайки викликає 

зацікавлення насамперед тим, що в ньому ніби перетинаються дві лінії 

львівської портретної скульптури: одна зумовлена образно-стилістичними 

концепціями 50-х років, інша ― започатковує монументальні тенденції 

станкової пластики, котрі набудуть розвитку в 60-х роках. Кажучи про перші 

тенденції 50-х років, маємо на увазі передусім схильність до декларативно-

плакатної публіцистики у вирішенні образу, що мало місце у творах скульпторів 

повоєнного десятиліття. Саме цю рису відзначаємо в портреті «Ярослав Галан 

― трибун», вона відповідала реаліям життя і характеру діяльності письменника-

публіциста. Ця риса стає особливо помітною при порівнянні вказаного твору з 

фігурною композицією «Ярослав Галан» (рис. А. 2.2.8) 1956-1957 років. Тут 

Я. Чайка обирає сюжетно-композиційні мотиви, позбавлені образно-художньої 

переконливості, фокусується на породженому епохою культі надреальності 

трактування образу героя, подібно до того, як це робили радянські митці в 

20―30-х роках ХХ ст. 

Багаторічна праця над образом Я. Галана відображає творчий метод не 

лише Я. Чайки, а й загалом української скульптури другої половини 40-х ― 

середини 50-х років. Більшість робіт, створених українськими скульпторами, є 
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портретно достовірними, але установка на документалізм часто призводила до 

емпірично-натуралістичного трактування образу, що не давало всебічного 

уявлення про ту чи іншу історичну особу. Таке внутрішнє протиріччя було 

наслідком однобічного розуміння природи і мети творення художнього образу, 

яке склалося в радянському мистецтві тих років і було характерним не тільки 

для історичного жанру, а й для будь-яких творів на сучасну тематику. 

Прикладом можуть слугувати портрети В. Стефаника (рис. А. 2.2.9) та 

І. Франка (рис. А. 2.2.10) авторства В. Сколоздри [133]. За композицією ці 

роботи нагадують твори М. Паращука. Але, на відміну від скульптора початку 

XX століття, у творах якого виражальні засоби були спрямовані на розкриття 

індивідуальних якостей портретованого, В. Сколоздра відкидає все, що 

належить до сфери індивідуально неповторних особливостей: жест, рух, міміку, 

позу тощо. Портретовані зображені строго фронтально, симетрично, нерухомо, з 

поглядом, спрямованим на глядача. Таке нівелювання багатого арсеналу 

виражальних художніх засобів призводило до одноманітності й невиразності 

пластичної форми, а в плані образної характеристики ― до стандартного, 

беземоційного уявлення про людину. 

Історична тема у творчості львівських скульпторів не обмежувалася 

портретами видатних діячів культури та окремих постатей, обраних радянською 

пропагандою. Художники захоплювалися й іншими образами, героїчно-

романтичними постатями, звільненими від буденності. Особливе зацікавлення 

викликали історичні персони, чиє життя безпосередньо було пов’язане зі 

споконвічною боротьбою українського народу за незалежність. Зокрема, до 

творів, у яких відчувається певний новаторський характер, належать композиції 

«Олекса Довбуш» В. Сколоздри й М. Рябініна (1951) та «Богдан Хмельницький» 

І. Якуніна (1954) [132, с. 8―9]. 

В образі Олекси Довбуша виразно домінує романтичний підхід: автори 

ставили перед собою завдання не стільки відтворити достовірні деталі 
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зовнішності, скільки втілити ідеї «шляхетного лицаря», захисника знедолених. 

Оспіваний у піснях і легендах, Олекса Довбуш уявлявся авторам також 

асоціативним втіленням неповторної краси карпатських горян. Перший варіант 

скульптури був створений 1950 року, але не справляв враження героїчного: 

Довбуш у простому селянському одязі був надто буденним і звичайним. У 

другому, кінцевому варіанті (1951 рік) В. Сколоздра й М. Рябінін збільшили 

масштаб фігури, енергійніше виявили рух, що надало композиції змістовної 

довершеності. З великою увагою митці підійшли до трактування одягу. Без 

зайвої деталізації та водночас досить чітко вони передали декоративну 

ошатність народного гуцульського строю. Ритм орнаментальних прикрас, 

складки одягу, що створюють гру світла й тіні, надають скульптурним формам 

пластичної виразності. Можемо стверджувати, що цей твір став помітним 

явищем в українському мистецтві 50-х років ХХ ст. У львівській скульптурі він 

відкрив галерею творів, присвячених романтичним образам Гуцульщини [134, 

с. 57―81]. 

Іншим шляхом до творення історичного образу йшов І. Якунін, працюючи 

над портретом Б. Хмельницького. Скульптор не обмежується документальним 

фіксуванням зовнішності гетьмана. Сміливіше, ніж В. Сколоздра та М. Рябінін, 

він вирішує питання просторової побудови композиції. Його твір вирізняється 

складнішою мовою пластики, багатшими відтінками психологічного виразу. 

Обравши форму погруддя, І. Якунін максимально використовує композиційні 

можливості через підсилення просторовості основних мас. Саме тому таку 

важливу роль у композиції відіграє рух, акцентований енергійним поворотом 

голови. Цей рух надає твору особливої емоційної виразності. Вольовому руху 

голови відповідає енергійна міміка обличчя. Активну роль у творенні образу 

відіграють також драперії. Вони підсилюють просторову динаміку композиції та 

романтичну схвильованість образу. Саме ці риси помітні в портреті 

М. Кузнєцова (рис. А. 2.2.11). Автор уникає дрібних форм, віддаючи перевагу 
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масивним об’ємам, вирішуючи їх узагальнено й пружно, прагнучи 

максимального ефекту матеріальності. У такий спосіб І. Якунін досягає єдності 

композиційно-просторового та образно-психологічного вирішення. Пластичні 

якості твору найповніше розкриваються за кругового огляду, коли поступово 

відкриваються нюансні характеристики образу. 

Аналіз портретних творів, присвячених історичній темі, показує, 

наскільки складними і неоднозначними були процеси образно-пластичних 

пошуків у цьому жанрі. В історичному портреті знайшов своє відображення 

весь комплекс протиріч, якими було позначене мистецтво 50-х років ХХ 

століття. Чи не найяскравіше це простежується на прикладі аналізу творів 

Я. Чайки, де політизований образ героя епохи культу особи зливається з 

образом, наповненим істинно людськими цінностями. Скульптори Львова 

надалі переосмислюють процеси творчості, відмовляються від ремісничого 

повторення вже знайденого та розширюють рамки естетичної програми часу, 

намагаючись дійти до нових критеріїв і уявлень про людину. Важливим 

моментом на цьому шляху є звернення митців Львова, у тому числі й 

приїжджих, до образів національної історії [134, с. 57―81]. 

Незважаючи на безапеляційне, насильне впровадження принципів 

соцреалізму, особливо міцними й продуктивними в повоєнний період виявилися 

зв’язки з традиціями початку XX ст. Львівські скульптори не захоплювалися 

поверхневими натуралістичними тенденціями й водночас усталеними штучними 

виразами радянського пафосу. Пристосовуючись до пропонованої радянської 

«сучасної тематики», вони прагнули виявляти духовний світ портретованих, 

викликати в глядача не стандартну, потрібну системі реакцію, а складну гаму 

образних асоціацій. У творах на історичну тему надалі все помітнішими стають 

пошуки індивідуальних засобів художньої виразності. 
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2.3 Відтворення епохи в портретних образах сучасника 

Разом з історичним портретом у львівській скульптурі повоєнного часу 

започатковується та активно стимулюється «правлячими органами» сучасна 

радянська тематика, основними героями мали стати робітники й селяни, рідше 

― діячі науки, культури й мистецтва. У процесі роботи над цією темою у 

місцевих скульпторів виникали закономірні проблеми й труднощі, адже 

розуміння художніх концепцій у відображенні постаті сучасника було 

зумовлене насамперед тими вимогами, які висувала ідеологічна доктрина 

соцреалізму. Виконуючи соціальне замовлення, художники повинні були 

прославляти повсякденну працю як подвиг, а людину праці в мистецькому творі 

уявляти не інакше, ніж зображеною в момент здійснення трудового подвигу. 

Така образотворча програма заперечувала будь-яку стилізацію, художню 

умовність і вимагала від митця прямої адекватності, чіткості та конкретики [117, 

с. 5―12]. 

Виконання такої програми призвело до того, що людину почали 

зображати в певній робочій обстановці ― біля верстата чи, наприклад, за 

кермом комбайна. Скута численними атрибутами, людина й сама справляла 

враження «ґвинтика», деталі якогось бездушного механізму (характерними 

зразками є твори Я. Чайки «В забої» та В. Телішева «Раціоналізатор») [57]. 

Роботи такого типу свідчили про відвертий догматизм методу соцреалізму як 

змертвілої, штучно насаджуваної системи, яка диктувала митцям свої абсурдні 

норми образотворчості. 

Слід, однак, визнати, що львівські скульптори згаданих портретів і 

станкових композицій створили порівняно небагато. Вони з’являлися переважно 

лише на офіційних виставках, присвячених революційним ювілеям і черговим 

партійним з’їздам. Це, очевидно, можна пояснити тим, що традиції художнього 

мислення, які історично формувалися у західноукраїнському мистецтві та згідно 

з якими найціннішими в портреті були індивідуальні риси людської особистості, 
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її духовний первень, створювали своєрідну атмосферу, яка навіть в умовах 

жорсткого ідеологічного пресингу мала домінантний вплив на творчість 

львівських скульпторів. Хоча такі праці й залишаються частиною історії 

розвитку української скульптури, не вони визначили її тогочасне творче 

обличчя [16]. 

Мистецькі пошуки йшли іншим шляхом, про що свідчать портрети, 

створені протягом 50-х років. Серед них твори Є. Дзиндри «Старий селянин» 

(рис. А. 2.3.1), А. Оверчука «М. Когут», В. Сколоздри «У. Баштик» (рис. А. 

2.3.2), М. Рябініна «Сплавщик лісу Ілько» (рис. А. 2.3.3), Л. Грома «А нас не 

вчили» (рис. А. 2.3.4) та ін. Вони позначені прагненням скульпторів відійти від 

прямолінійного фіксування соціальної приналежності людини, відомої лише 

тими чи іншими заслугами. Такому підходу допомагало й те, що львівські 

майстри почали працювати в галузі монументальної скульптури: пошуки 

узагальненої форми, виразної композиційно-просторової організації знаходять 

своє відображення в станкових творах. Окрім того, робота в монументальній 

скульптурі стимулювала інтерес до матеріалу, його декоративно-фактурних 

властивостей. Це відкривало можливості пошуків нових образотворчих засобів, 

сприяло підсиленню образно-емоційного начала в тематичній станковій 

композиції, зокрема й у портреті [4, с. 50―68; 5, с. 118―130]. 

Характерним прикладом того, як згадані художні ідеї знаходять своє 

втілення у станковій скульптурі 50-х років ХХ ст., є твори Л. Грома. Радянська 

сучасність у його творчості знайшла свій вияв у композиціях, присвячених 

образам прикарпатського села. Звичайно, твори Л. Грома позначені відбитком 

свого часу: це звучить у самій їх назві ― «А нас не вчили» (рис. А. 2.3.4), 

«Гуцулка-піонерка», «Гуцул-піонер» та ін.  

У одно- та двофігурних поясних композиціях художника значну роль 

відіграють розповідні деталі атрибутивного характеру. Однак це не мертві 

атрибути, вони нероздільно пов’язані із самим характером моделі, її природним 
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буттям і тому сприяють формуванню образної та пластично-тектонічної 

структури твору. У таких композиціях скульптор створює дещо наївний образ 

сільської людини. Усе тут ‒ і пропорції, і рухи, і деталі гуцульського одягу, 

характерна зовнішність ‒ свідчать про його прагнення розкрити образ у 

життєвій неповторності. Це надає роботам Л. Грома характерної ліричної 

теплоти, якої бракувало багатьом творам львівської скульптури 50-х років, 

передусім тим, які стосуються сучасної тематики [140, с. 109―110].  

Як важливий фактор відзначимо й те, що Л. Гром виконав названі 

композиції в матеріалі. Уже це стало чинником, що активно вплинув на 

формування їхньої образної структури. Скульптор досконало відчуває матеріал, 

його багаті пластичні можливості. Так, у композиції «А нас не вчили», 

виконаної у дереві, він обробляє поверхню енергійними подовгастими зрізами, 

то глибокими, то дрібними, з розрахунком на виразне світлотіньове 

моделювання, що дає змогу передати індивідуальні особливості облич старого 

гуцула й дівчинки. Вільно оперуючи різними фактурними прийомами, 

скульптор досягає виразності пластичної мови, причому в кожному випадку 

знаходить таку художню форму, котра необхідна для вирішення образу [89, 

с. 28―30]. 

Від середини 50-х років ХХ століття у станковій скульптурі львівських 

митців усе чіткіше простежується тяжіння до різнобічного втілення образів 

їхніх сучасників. Намагання глибше й повніше показати грані життя привело 

скульпторів до створення портретів тогочасних діячів науки й культури. У 

роботах Є. Дзиндри, В. Сколоздри, В. Телішева бачимо прагнення передати 

внутрішній світ людини, особливості її характеру. Отже, на 50-ті роки у 

львівській скульптурі припадає початок дуже важливого процесу, 

визначальними рисами якого є глибокий інтерес до психології сучасника, його 

духовності та виявлення інтелектуального потенціалу. У портретах авторства 

В. Сколоздри, Є. Дзиндри, Л. Грома основним критерієм значущості образу є 
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особисті якості моделі, а не її соціальний статус. Ці роботи підтверджують факт 

вираження сучасної теми не лише в штучно-героїзованому зображенні 

робітника-пролетаря, а й у камерному портреті, де вся увага зорієнтована на 

внутрішній світ особистості. 

Євген Дзиндра є автором галереї портретів діячів культури, історичних 

постатей, людей праці. Його індивідуальний авторський почерк яскраво 

проявився у скульптурному зображенні Івана Труша (1952), який на той час, хоч 

уже й відійшов у вічність, але залишався неперевершеним орієнтиром 

мистецьких чеснот для сучасників. Образ видатного українського живописця 

сповнений потужної внутрішньої енергії. Півфігура, виконана з гіпсу, 

вирізняється статечністю вишуканих форм, їх симетричною зрівноваженістю. 

Скульптор акцентує увагу на руках художника: у одній той тримає палітру, в 

іншій ― пензель. Пластичність фігури підкреслює легка куртка з вилогами, а 

сорочка завершується модним атрибутом ― пишним бантом біля шиї. У постаті 

І. Труша Є. Дзиндрі вдалося передати не лише портретну подібність, а й 

підкреслити артистизм талановитої особистості [41]. 

Монументально-потужно виглядає робота в камені ― портрет «Іларіон 

Свєнціцький» (1959-1960). Композиція створена ніби на одному диханні, 

вправною рукою та віртуозним різцем майстра. Багаторічний директор 

Національного музею у Львові, мистецтвознавець, невтомний збирач старовини, 

активний діяч культури постав у монументальній композиції суворо-урочисто й 

водночас із уповні відчутними тепло-ліричними настроями. Глибоко посаджені 

очі ледь примружені, вдумливі, високе чоло позначене поперечними 

зморшками, з-під вус і бороди ніби вгадується легка посмішка. Скульптурне 

погруддя захисника національних скарбів хвилює і сьогодні глибиною 

духовного вираження, чіткістю та впевненістю карбування пластичних форм.  

Образно-пластичні ідеї, що були характерними для означеної групи 

творів, здебільшого близькі до тенденцій, що розвиваються в історичному 
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портреті. Їх зближує насамперед прагнення до інтелектуальної насиченості 

образу, інтерес до духовного життя людської особистості. Серед композиційних 

прийомів скульптори також найчастіше обирають погрудне зображення, 

уникаючи акцентування будь-яких другорядних деталей, узагальнюють форми, 

намагаючись виявити в рисах обличчя найхарактерніше, що відповідає образно-

змістовій концепції твору. 

Кінець 50-х років для західноукраїнської скульптури став переломним 

періодом, який переважно пов’язують з початком активної творчої діяльності 

молодого покоління митців. На обласній виставці 1957 року новими творами 

заявляють про себе Д. Крвавич, Е. Мисько, В. Борисенко, І. Самотос, Л. Біганич, 

Т. Бриж, В. Бойко, О. Пилєв, В. Усов, Василь Одрехівський та ін. У них відчутне 

нове розуміння пластичних і образних завдань, прагнення до поглибленої 

психологічної характеристики зображуваних моделей. Молоді скульптори 

намагалися побачити в людині неповторне, їх цікавила її яскрава 

індивідуальність. У перших серйозних роботах вони показали новий підхід до 

національної спадщини та до процесів, що зароджувалися на початку «відлиги» 

в тогочасному українському образотворчому мистецтві. У станкових творах 

бачимо пошуки індивідуального стилю. Якщо в працях В. Бойка, В. Борисенка, 

В. Усова, О. Пилєва, Л. Лисюка відчувалося тяжіння до масивних, узагальнено-

монументальних форм, то в композиціях Е. Миська, Д. Крвавича, Л. Біганича,. 

І. Самотоса формується інтерес до камерного портрета, до проникливого образу 

людини в усій повноті її духовного світу [5, с. 118―130]. 

Специфіку творчих підходів пояснює характеристика окремих творів 

львівських скульпторів. Так, наприклад, у поясному портреті Д. Павличка (1957) 

В. Бойко уникає дрібних другорядних деталей. Оперуючи великими гладкими 

площинами, він м’яко конструює основні об’єми, дещо видовжує пропорції, 

досягаючи ефекту цілісного спрощення форми. Такий спосіб трактування 



56 
 

пластики цілком відповідає поставленим завданням образного узагальнення рис 

портретованого. 

Для Е. Миська в ранніх портретах (П. Балли (рис. А. 2.3.5) і Ф. Нірода 

(рис. А. 2.3.6), обидва 1957; О. Кульчицької, 1957-1960 (рис. А. 2.3.7), створених 

у повоєнний період, важливим було інше: митця захоплює в людині її душевний 

стан, особливе творче середовище, у якому вона перебуває. Ці портрети немов 

би закарбували непростий шлях осягнення людського характеру в усій його 

повноті й складності. Як і в більшості портретів, виконаних у наступні 

десятиліття, Е. Мисько зосереджує особливу увагу на обличчі людини, прагне в 

рисах відобразити глибину, багатство й складність характеру портретованого 

[79; 80]. 

У скульптурному портреті народного художника СРСР Ф. Нірода, шведа 

за походженням, Е. Мисько створив яскраву постать відомого митця театральної 

сцени. Упродовж 1961-1989 рр. Ф. Нірод талановито аранжував постановки як 

головний художник Київського театру опери і балету імені Тараса Шевченка. 

Він став автором багатьох сценографій, зокрема відомих балетів «Спартак» і 

«Ромео і Джульєтта», що підтверджує характерне для нього тяжіння до героїко-

драматичного або образно-мальовничого вирішення сценічного простору. У 

портреті митця (тонований гіпс, 1957) Е. Мисько передав силу таланту, 

непересічну особистість художника. Обличчя портретованого зосереджене, 

вдумливий, самозаглиблений погляд очей з низько посадженими бровами, 

напружене виразне чоло передають безупинний пошук ідей, оригінальних 

композиційних вирішень. Доповнює образ хвиляста шевелюра на голові, що 

вповні відповідає творчому потенціалу видатного художника. 

Інше смислове навантаження притаманне портрету відомої української 

мисткині Олени Кульчицької (дерево, тонування) (рис. А. 2.3.7). Еммануїл 

Мисько створив образ відомого майстра графіки та декоративно-ужиткового 

мистецтва, народної художниці УРСР (1956), який сміливо можна зарахувати до 
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галереї кращих психологічних портретів відомих діячів культури й мистецтва 

України. Олена Кульчицька ― глибока й непересічна особистість, автор 

високомистецьких творів, виконаних за мотивами народного мистецтва, які 

експонувалися ще в довоєнний період на виставках народних промислів і 

сучасного мистецтва в Кракові, Празі, Станіславові, Коломиї, Львові [24, с. 156]. 

Унікальна здатність скульптора вловлювати портретну подібність 

загальновідома, вона дуже вдало тут підтверджена. Ледь похилена голова, 

високе чоло, опущені очі, на тонких устах стримана посмішка ― це образ, який 

закарбувався у пам’яті тих, хто особисто знав О. Кульчицьку. Портретне 

зображення поєднує жіночу ніжність, спокій і водночас силу, творчий потенціал 

і міцний дух мисткині, яка залишила великий творчий спадок своєму народу, що 

потужно перегукується з непересічною особистістю автора ― Еммануїла 

Миська [79]. 

Підхід до втілення образу сучасника засвідчує, що скульптурний портрет 

Львова в тогочасних культурних процесах виконує специфічну за своєю 

природою дослідницьку функцію, виступає як засіб відкриття нових істин про 

людину, відкриває нові реальності й грані розуміння особистості. Творчі 

здобутки кінця 50-х років яскраво демонструють, що відкриття нових форм 

осягнення людини в мистецтві портрета залежать насамперед від особистості й 

таланту художника [11]. 

Історичний досвід наочно демонструє важливість творення скульптурного 

портрета сучасника. Його еволюція і розвиток показують зміни суспільної 

значущості, але в будь-якому разі не применшують потреби існування. У 

мистецтві скульптури другої половини XX ст. портрет сучасника набуває 

особливого естетичного значення, слугує своєрідним виходом до неповторної 

індивідуальності, безмежно розмаїтого внутрішнього світу людини. Його 

еволюція виступає як історія розвитку особистості, її форми буття в суспільстві 

[109, с. 280―289]. 
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Аналіз портретних творів, у яких відображена тема сучасності, дає змогу 

дійти висновку, що скульптори Львова зробили свій вагомий внесок у процеси, 

які відбувалися в українському мистецтві повоєнних років. Старше й молодше 

покоління скульпторів наполегливо шукали шляхи до створення яскравого, 

емоційно наповненого, цілісного образу сучасника. Зважаючи на ідеологічні 

догми й постулати, обраний ними шлях, звичайно, був нелегким. Не лише 

львівське мистецьке середовище, а й українське мистецтво загалом поступово 

звільнялося від надмірностей соцреалізму, примітивізації творчих процесів і 

переходило до творчої свободи періоду «відлиги». 

 

Висновки до розділу 2 

 

Досліджений фактологічний матеріал засвідчує, що портрет посідає одне з 

провідних місць у творчості львівських скульпторів другої половини 40-х ― 50-

х років. З одного боку, він орієнтований на традиції львівської скульптури 

першої третини XX ст., а з іншого ― на його формування мають значний вплив 

тогочасні офіційні ідеологічні доктрини та партійні настанови. Характерною 

рисою трактування портрета була розповідність, складовою якої нерідко 

ставали відповідні атрибути. Серед портретних зображень найпоширенішим у 

повоєнні роки було погруддя, значно рідше скульптори зверталися до фігури чи 

самої голови. 

Для описово-розповідного напряму характерне прагнення до детального 

натуралістичного відтворення образу моделі. Відповідно до вимог соцреалізму 

сталінської епохи, у творах на сучасну тематику скульптори зображали людину 

винятково з виробничої точки зору, обмежуючись поверхово-сюжетною 

характеристикою. Такі портретні твори здаються безособовими, 

безпристрасними, одноманітними. На їхній стилістиці особливо негативно 
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позначилися деструктивні ідеї стандартизації та «колективізації» творчої думки, 

що вело до уніфікації образно-пластичної структури композиції. 

Львівські скульптори схилялися, однак, до глибшого, психологічного 

розкриття образу портретованих, їм властивий помітний потяг до емоційної 

виразності, романтизму й психологізму. Ця тенденція, зокрема, відчутно 

проявилася у працях І. Севери, який мав великий досвід і спричинив значний 

вплив на формування західноукраїнської скульптури повоєнного часу. 

Прагнення до пошуку образно та художньо осмислених просторових вирішень 

знаходимо, зокрема, у історичних портретах І. Якуніна, у камерних портретах 

Є. Дзиндри, Е. Миська, В. Бойка, у окремих портретах Я. Чайки. Група робіт, 

створених у 1945-1950 роках, відзначена піднесено романтичним трактуванням 

образів ― «Богдан Хмельницький» І. Якуніна, «Т. Шевченко» І. Севери, 

«Олекса Довбуш» В. Сколоздри та М. Рябініна. Хоча таких робіт було небагато, 

але саме ця лінія, яка склалася в повоєнний період, визначить одну з основних 

тенденцій у портретній скульптурі наступних десятиліть.  

Від другої половини 50-х років психологічний портрет набуває 

подальшого розвитку у творах Е. Миська, В. Бойка, Т. Бриж. Молоді скульптори 

прагнуть ускладнити характеристику художнього образу, посилити його 

глибину й психологічну неоднозначність, уникнути прямолінійності та 

збагатити процес сприйняття скульптури глядачем особистісними нюансами. 
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РОЗДІЛ 3 

ОБРАЗНО-ЗМІСТОВА СТРУКТУРА ТА ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЙНО-

ПЛАСТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ В СКУЛЬПТУРНОМУ ПОРТРЕТІ  

1960-х ― ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1980-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

3.1 Період «відлиги» і зміни в культурно-мистецькому середовищі  

Часовий відрізок 60-х ― першої половини 80-х років відриває нетривалий, 

але надзвичайно важливий для історії української культури та мистецтва період. 

Чільні представники потужного суспільно-громадського руху, який тоді 

зародився, були згодом названі «шістдесятниками». Початок так званої 

«відлиги» позначили принципові, однак не закономірні, а швидше вимушені для 

радянської влади переміни. Зі смертю «великого керманича» завершилася 

сталінська епоха та відбулася зміна компартійного лідера. Доповідь М. Хрущова 

на ХХ з’їзді КПРС (1956 рік) дещо несподівано розвінчала «культ особи» і дала 

початок новітнім процесам. Їхню наростаючу мдинаміку чи не найповніше 

характеризують слова відомого українського десидента Б. Гориня «Підсвідома 

національна стихія після пробудження має особливу силу. Збережена, 

сконцентрована, вона у своєму вияві подібна до вибуху, що перетворюється у 

вічне горіння» [37, с. 47]. 

Значення короткотривалого періду “відлиги” в українській історії, в тому 

числі й історії українського мистецтва, важко переоцінити. За оцінками фахівців 

саме тоді було зведено своєрідний «міст» між творчими здобутками першої 

третини ХХ століття і відродженням державності наприкінці 1980-их – на 

початку 1990-их років: «Найголовнішим досягненням національних сил було 

формування нового покоління української молоді, інтелігентів-мислителів, 

відданих патріотів. Саме їх віра і принципова позиція дали наснагу ще довгі 

десятиліття витримати панування тоталітарного режиму і плекати надію 

національного відродження» [27, с. 47].  
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«Докорінні» переломи в розвитку жорстко централізованого радянського 

суспільства в історичному зрізі завжди позначали відповідні партійні 

документи. Так сталося й у цьому випадку, коли з’явилася постанова 

Центрального комітету КПРС і Ради Міністрів Радянського Союзу «Про 

усунення надмірностей в проектуванні і будівництві». Може видатися, що цей 

документ стосувався безпосередньо лише архітектури й будівництва, хоча 

насправді спостерігаємо його подальший вплив на перебіг усіх культурно-

мистецьких процесів. За отриманою командою несподівано швидкими темпами 

змінювалися смаки та естетичні вподобання в напрямі від помпезного 

сталінського класицизму до основ конструктивізму й цілком нових технологій 

масового будівництва.  

Швидкі переміни в сферах архітектури видавалися надзвичайно 

позитивними і, фактично, вони позначили тенденцію до швидкого зближення з 

популярними на заході творчими концепціями. Нові проекти розроблялися на 

основі принципового заперечення пишних форм сталінського класицизму, 

дотихчасового сліпого наслідування стилів минулого, надмірного 

декоративного перевантажених площин важкими орнаментальними мотивами, з 

частим застосуванням радянської символіки. Наростаючу популярність 

набувають нові принципи організації архітектурного середовища: смілива 

асиметричність планування, візуальна єдність простору в екстер`єрах та 

інтер`єрах, подолання конструктивної масивності стін за рахунок застосування  

великих площин засклення. У будівельній справі розповсюджуються нові 

матеріали – монолітні залізо-бетонні просторові конструкції з виразними, 

грубими фактурами. Значна увага звертається на виявлення природної краси 

будь-яких використовуваних матеріалів – каменю, дерева, металу, скла, 

пластмаси тощо.  

Серед переліку перемін надзвичайно важливе значення мало поступове 

подолання цілковитої ізоляції радянського суспільства від навколишнього світу, 
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що фактично означало часткове підняття «залізної завіси». Воно було викликане 

насамперед невыдкладною потребою в модифікації вочевидь застарілої 

політичної моделі соціалізму, яка практично втратила свою переконливысть та 

привабливість. Можливість для художників хоча б незначного контакту із 

зарубіжними колегами, ознайомлення з мистецькими виданнями країн так 

званого «соцтабору» (Болгарії, НДР, Польщі, Румунії, Угорщини, 

Чехословаччини) важко переоцінити.  

Герментичне тоталітарне суспільство набрало мягших рис. Кожна 

найменша можливість контакту, отримання будь-якої інформації стала дуже 

важливою для молодого покоління художників. У цьому контексті велике 

значення мала поява мистецьикх журналів, які потрапляли до Львова з країн вже 

згадуваного соціалістичного табору ― «Arta» (Румунія), «Bildende kunst» 

(Німецька Демократична Республіка), «Sztuka» (Польща), «Umenia a remesla» 

(Чехословаччина) та ін. 

Послаблення ідеологічного тиску дало несподіваний для правлячої влади 

ефект. Зокрема, ось що з цього приводу стверджує О. Голубець: 

«Короткотривалий «прорив шістдесятників» протиставив ефемерним ідеалам 

інтернаціоналізму і колективізму пріоритети власної гідності та особистісної 

ідентифікації. Протест молодих українців прозвучав як бурхлива реакція на 

тривалий стан пригніченості й виражався не лише в національному 

самоусвідомленні, але й у бажанні контактувати зі світом, зі своїми 

ровесниками за кордоном. Саме цим можна пояснити тогочасне масове 

захоплення джазовою і поп-музикою, популярним на заході молодіжним 

одягом, рухом «хіппі» і т.п.» [27, с. 73]. 

Велике значення для еволюції образно-пластичних концепцій львівської 

скульптури отримали хоч і поодинокі, та все ж творчі відрядження довірених 

компартійними структурами місцевих художників за кордон. Там вони 

отримали певну змогу показати свої напрацювання на виставках поруч із 
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зарубіжними колегами. Водночас в Україні, зокрема й у Львові, почали 

показувати праці іноземних авторів, влаштовувати перші спеціалізовані 

персональні та групові виставки об’ємної пластики, а згодом симпозіуми зі 

скульптури, які сприяли глибшому пізнанню процесів розвитку цього виду 

мистецтва. 

Відбувалися помітні зміни в самій структурі культурно-мистецького 

життя. Так, наприклад, у грудні 1962 р. у Львові було відкрито Клуб творчої 

молоді. Варто зазначити, що серед його перших учасників, відомих згодом 

художників – С. Караффа-Корбут, І. Крислач, Л. Медвідь, С. Шабатура та ін., 

був молодий талановитий скульптор Е. Мисько.  

На перший погляд, здавалося, що львівська творча молодь отримала 

офіційний дозвіл на гуртування навколо актуальних проблем давнього й 

сучасного мистецтва. Подія була сприйнята звеликим ентузіазмом, але час 

показав реальну мету створення таких клубів: «…Це була одна із спроб 

властьімущих втиснути бурхливу енергію молоді в офіційне річище і воднораз 

перетворити їх в арену полегшеного нагляду, контролю за бродінням думок 

(краще було мати все молоде паростя на поверхні, щоб, бува, не пустило корені 

по закавулках, набравши нелегального характеру)» [38, с. 19]. Діяльність клубу 

була жорстким чином заборонена на початку 70-х років, з остаточним 

завершенням періоду «відлиги». 

На розвитку скульптури позначилося, безумовно, і впровадження нових, 

згаданих вище принципів організації архітектурно-просторового середовища. 

Скульптура переставала бути необхідною складовою загальної системи 

громіздкого архітектурного декору. Новітні архітектурно-конструктивні 

вирішення потребували її автономності, творення активних емоційно-

пластичних акцентів. Порівняно з попереднім періодом, художники 

намагаються глибше й багатогранніше відображати події минулого та 
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сучасність, ускладнюються засоби образного вирішення, значно розширюється 

тематичний діапазон. 

Сказане зовсім не означало, що ділянка обоазотворчого мистецтва, 

насамперед скульптури, позбавлялася ідеологічного контролю. Певне його 

тимчасове послаблення було швидше ілюзорним, показним. У сферах культури 

й мистецтва партійні органи надалі намагалися тетельно дбати про ідейно-

тематичне спрямування творчого процесу. Саме тому традиційно образотворчі 

різновиди мистецтва, живопис, графіка й скульптура надалі продовжували 

перебувати в складних умовах: «У скульптурі кінця п’ятдесятих ― початку 

шістдесятих виникає складна ситуація: з одного боку, іде відмова від попередніх 

бравурних сюжетів, з іншого ― проявляється категоричне несприйняття того, 

що експонувалося на виставках світового і вітчизняного аванґардного 

мистецтва» [144, с. 12]. 

Крім того, необхідно враховувати ще один надзвичайно важливий та 

показовий факт: порівняно з динамічними процесами «відлиги» на східних 

теренах тодішньої УРСР, у тому числі й у столиці ― Києві, ситуація в 

західноукраїнських землях, приєднаних у 1939 році, напередодні Другої світової 

війни, складалася далеко не просто: «… Хвиля національного відродження 

піднялася насамперед не у Львові (як це сталося у пізніші, 90-ті роки), а в Києві. 

Причиною цьому є те, що в західноукраїнських землях ще ятріли живі рани, 

нанесені в час жорстокої боротьби з націоналізмом, тривав певний стан 

заціпеніння, а то й переляку. «Прорив» наступив саме там, де, як видавалося 

радянським ідеологам, вже було «наведено порядок». Цей момент був особливо 

прикметним і важливим» [27, с.72]. 

Суспільно-політичні перетворення кінця 50-х ― першої половини 60-х 

років, тобто часів «відлиги», мали істотний вплив на культурно-мистецькі 

процеси аж до середини 80-х років. Надалі українське мистецтво розвивалося 

ніби у двох паралельних вимірах. Один з них був офіційний і знаходив 
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відображення на всіх виставкових вернісажах державного рівня, інший ― 

позначив появу нонконформізму, значення якого для історії українського 

мистецтва другої половини ХХ ст. важко переоцінити [9, с. 130―132]. Значною 

мірою завдяки нонконформізму в 90-х роках, коли Україна здобула статус 

незалежної держави, відбулися кардинальні зміни в мистецтві, зокрема в 

скульптурі. Тоді львівські скульптори змогли врешті показати свої праці, 

виконані в другій половині 60-х ― 70-х роках, які не вписувалися в прокрустове 

ложе тогочасних ідеологічних догм, не були допущені на виставки або й взагалі 

не покидали стін майстерні. Сказане повною мірою стосується жанру 

скульптурного портрета [5, с. 118―130].  

Образно-стильова своєрідність тієї чи іншої художньої школи 

визначається не тільки загальними закономірностями її розвитку, а й тим, як ці 

закономірності втілюються в діяльності майстрів, котрі складають її творче 

ядро. Портретну скульптуру Львова 60―80-х років створювали майстри різних 

поколінь, кожен з яких вносив у загальний художній процес власне 

світосприйняття, творчий і життєвий досвід, розуміння завдань мистецтва. Для 

відомих майстрів, які представляли старше покоління (Я. Чайка, Є. Дзиндра, 

І. Якунін та ін.), ці роки були часом утвердження творчих принципів, що 

склалися в їхній діяльності в попередній період. Однак домінантне становище 

поступово займає творча індивідуальність художників середнього покоління ― 

Е. Мисько, Д. Крвавич, Й. Садовський, І. Самотос, Т. Бриж, В. Борисенко, 

Л. Лесюк, Л. Біганич та інші, які значною мірою визначили загальний рівень 

розвитку української станкової пластики другої половини XX століття. 
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3.2 Еволюція портретного жанру у творчості скульпторів старшого 

покоління і творчі здобутки митців середнього генерації 

 

З моменту «відлиги» процеси активізації творчих пошуків охопили 

скульпторів усіх поколінь. Однак творча еволюція старшої ґенерації виявляла 

свою специфіку, відбувалася плавно, без різких стрибків. Здійснювані пошуки 

нових шляхів привели до переосмислення традицій львівської скульптурної 

школи минулих віків, а також народної спадщини, яка, мов цілюще джерело, 

давала силу й творче натхнення. Помітні зміни проявили себе по-різному: у 

розширенні тематичного поля, у типажах, наділених яскравими національними 

рисами, у загальному образно-емоційному ладі композицій. 

Важливо відзначити й той фактор, що в 60-х роках львівські скульптори 

почали активніше працювати в галузі монументального мистецтва, що неминуче 

впливало на спосіб творення станкових композицій. Їхня пластична мова та 

композиційні уклади стають простішими, значно узагальненішими. Серед 

митців старшого покоління ці впливи найяскравіше виражені у творчості 

Я. Чайки, Є. Дзиндри та І. Якуніна [16]. 

Скульптор Я. Чайка (1914-1994), який 1964 року був удостоєний 

почесного звання народного художника України, упродовж 60―70-х років 

створив низку своїх кращих робіт [87, с. 15]. Більшість із них виконані в твердих 

матеріалах ― граніті, мармурі, дереві, що позначилося на пластичних і 

композиційних особливостях творів (рис. А. 3.2.1―3.2.5). Узагальнена, виразна 

пластика, масивні об’єми надають станковим творам митця монументальної 

виразності. Намагаючись внести розмаїття в композиційні прийоми, Я. Чайка 

розширює діапазон зображальних засобів, більшу увагу приділяє мотивам руху, 

оживляє композицію портрета динамічно вирішеними деталями одягу та 

виразними жестами. У його творчості зароджуються і поступово домінують 
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характерні для подальшого розвитку львівської скульптури акцентовані 

світлотіньові контрасти [102, с. 34―42].  

У 60-х роках художник багато працює над творами, присвяченими 

історичній темі. У портретах видатних постатей ― Тараса Шевченка (рис. А. 

3.2.6), Лесі Українки, Юрія Мельничука (рис. А. 3.2.7) ― скульптор творчо 

розвиває досвід, набутий у процесі роботи над історичним портретом у 

попередньому десятилітті. Серія виконаних історичних портретів дає повне 

уявлення про еволюцію творчості скульптора, яка прямує від звичайного 

фіксування зовнішніх рис до глибинного проникнення в сутність образу, 

намагання передати всю складність людської душі. Хоча його твори й надалі 

зберігають парадну репрезентативність, усе ж вони стають значно глибшими й 

різноманітнішими в сенсі образно-психологічних характеристик обраних 

персонажів. 

Однією з праць Я. Чайки, яка, мабуть, найкраще характеризує динаміку 

розвитку історичного портрета в його творчості, є погруддя Кобзаря (рис. А. 

3.2.6). Можемо стверджувати, що тут у певному сенсі знайшли своє 

продовження ідеї, які надихали скульптора в процесі роботи над образом 

Ярослава Галана. Зустрічаємо те саме прагнення автора показати героя-борця, 

акцентувати в його образі основні вольові якості. Однак порівняно з 50-ми 

роками в портреті Т. Шевченка художник задіює значно сміливіші та 

переконливіші композиційно-пластичні прийоми для реалізації свого задуму 

[102, с. 33]. Творчо використовуючи багатий попередній пошуковий 

іконографічний матеріал, знаходить характерний виразний рух голови, 

відтворюючи її в складному ракурсі. Максимально узагальнюючи пластичні 

об’єми, митець досягає цільності композиції, враження її просторової 

завершеності [102, с. 30―32]. 

Схожі проблеми композиційно-просторової організації станкового твору 

вирішували у своїй творчості Є. Дзиндра та І. Якунін. У творчості Є. Дзиндри 
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60―70-ті роки були найпродуктивнішими. Порівняно з повоєнним періодом 

діапазон його творчості значно розширився. Скульптор став відомим не тільки 

як автор портретів визначних діячів української культури, а й як творець 

монументів, надгробних пам’ятників, меморіальних дощок, присвячених Іванові 

Франку (рис. А. 3.2.8), Соломії Крушельницькій, Лесі Українці, Іванові Трушу 

та іншим видатним особистостям, чиє життя було пов’язане зі Львовом.  

У розвитку художніх концепцій Є. Дзиндри суттєве значення мав вибір 

матеріалу. Митець надавав перевагу традиційному для львівської скульптури 

сірому пісковику, який найбільше відповідав характеру його пластичного 

мислення і темпераменту, індивідуальній творчій манері, де переважала 

стриманість у виборі засобів композиційно-просторової виразності, симетрія і 

фронтальність зображення, узагальнення пластичних форм. Водночас у своєму 

прагненні до узагальненості скульптурних форм художник іноді може втрачати 

суттєві деталі, що призводить до композиційного схематизму окремих робіт [70, 

с. 21―25]. 

Шляхи творчої еволюції цього видатного львівського скульптора повною 

мірою можна було простежити на останній персональній виставці, яка відбулася  

1983 року. Протягом усієї творчої діяльності він зберігав вірність традиціям, що 

склалися у місцевій скульптурній школі в 1930-х роках, видатними 

представниками якої були його вчителі ― Я. Нальборчик, Й. Стажинський, 

А. Коверко, М. Внук. Ці традиції були завжди відчутними в технологічних 

прийомах обробки каменю, у застосуванні статичних, масивних об’ємів і 

простих, впевнених композиційних ходів [69, с. 25―26]. 

Порівняно з творами молодшого покоління львівських скульпторів, 

живою, енергійною пластикою портретів Е. Миська, напруженою динамікою 

масивних форм Д. Крвавича, складними просторовими побудовами Т. Бриж, 

роботи Є. Дзиндри могли здаватися дещо архаїчними, якби художник не 

застосував, особливо в портретах 60―70-х років, своєрідні, лише йому властиві 
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прийоми композиційно-просторової виразності. Він осягає особливу 

майстерність у фіксуванні моменту руху, не динамічного, а дуже стриманого, 

побудованого на пластичних нюансах. Погрудну композицію скульптор 

зазвичай оживляє легким поворотом чи нахилом голови ― «Т. Шевченко» 

(1961) (рис. А. 3.2.9); «Є. Козак» (1962), «Ф. Манайло» (1979), «І. Труш» (1980). 

В інших випадках він іде на свідомий контраст і залишає за плечима 

портретованого грубо опрацьований кам’яний блок ― згадані праці «Професор 

І. Свєнціцький» (1960) (рис. А. 3.2.10), «Т. Шевченко ― солдат» (1964) (рис. А. 

3.2.11). Як слушно стверджує С. Лупій, специфіка творчої манери скульптора 

визначила й образно-психологічну характеристику творів, яка з роками стає 

глибшою і змістовнішою [69, с. 25―26]. 

У творах 60―70-х років Е. Мисько прагне до неповторного в кожному 

окремому випадку трактування внутрішнього світу портретованого. Він 

намагається обирати певний лейтмотив, виходячи із психологічного стану 

особистості. Так, у образі І. Франка (1961) помітно домінують героїчні ноти, 

образ композитора Є. Козака (1962) пронизаний поетичним самозаглибленням і 

філософським спогляданням, у портреті Ф. Манайла (1979) вражає енергія 

сильної, дієвої творчої натури [41, с. 11―18]. 

З-поміж скульпторів старшого покоління, які активно працювали в 

60―70-х роках, пошуки нових засобів виразності найяскравіше проявилися у 

творчості І. Якуніна. Подібно до Є. Дзиндри, у вирішенні конкретних художніх 

питань він надає першочергове значення матеріалу. Використовуючи 

найчастіше у творах мідь, дерево, граніт, художник виявляє особливості їхнього 

кольорового забарвлення, декоративні фактурні якості. Скульптор уникає 

одноманітних гладких поверхонь, надаючи перевагу їх енергійному 

пластичному моделюванню відповідно до природних властивостей обраного 

матеріалу.
.
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У цей період творчості І. Якуніна скульптурний портрет розвивається у 

двох напрямах ― монументально-героїзованому та камерному. До першого 

належать портрети політичних і військових діячів І. Конєва (1965), Г. Жукова 

(1977), П. Рибалка (1979). У них загальновідоме об’єктивно-документальне 

підґрунтя вповні відповідає характеру портретованого. Такого ефекту художник 

досягає не за допомогою якихось зовнішньо-формальних прийомів, а самою 

логікою образного задуму, якому цілком відповідають свідомо узагальнені 

об’ємні форми, акцентовані контрасти світла й тіні. 

Інакшими є камерні твори, наприклад, «Портрет сестри» (1972) і «Портрет 

сина» (1979). Їхня композиція зрівноважена, а пластика м’яко узагальнена, 

сповнена безконечних світлотіньових нюансів. Усі засоби скеровані на творення 

ілюзії особливої духовної атмосфери, якою оточені персонажі. Постаті літньої 

жінки та юнака сповнені духовної чистоти й ліричного спокою. 

Наведені приклади свідчать, що кожен зі скульпторів старшого покоління 

обирав власний шлях творчого пошуку, проте спільним для них було прагнення 

подолати ілюстративність, пластичну пасивність і образно-емоційну 

одноманітність, яка була властивою для 50-х років. Спільною рисою стало й те, 

що Є. Дзиндра, Я. Чайка та І. Якунін, шукаючи нові джерела натхнення, 

звернулися до минулого, до власної професійної «школи», ще не деформованої 

соцреалізмом, тобто до того комплексу образно-художніх традицій, на ґрунті 

яких вони формувалися як фахівці.  

Поруч зі старшими скульпторами на межі 50―60-х років, як уже 

відзначалося, починають працювати митці середнього покоління. Художні 

основи їхньої творчості формувалися в атмосфері, насиченій інтенсивними 

новаторськими експериментами, пошуками нових засобів художньої виразності. 

У цей час у радянському мистецтві, на противагу сталінському соцреалізму, 

утверджується так званий «суворий» стиль. Він закликав до лаконізму форм, 

вільних від зайвої деталізації та натуралізму, до авторського трактування і 
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широкого узагальнення явищ сучасності та історії. У цей час остаточно 

переноситься акцент зі скульптури-розповіді на скульптуру-образ, на втілення 

теми, по-новому осмисленої та оціненої автором. Основним стає виявлення 

свого особистого ставлення до відображених життєвих явищ чи фактів, 

утвердження через їх трактування авторської, суспільної та естетичної позицій. 

Іншими словами, утверджується суб’єктивне начало творчості, що мало 

докорінно змінити образно-пластичну структуру творів. 

Прикладом є творчість Д. Крвавича, Е. Миська, Й. Садовського, 

І. Самотоса, Л. Біганича, Л. Лисюка, Василя Одрехівського, О. Пилєва, Т. Бриж, 

особистості яких формувалися в оптимістично насичений час 

«шістдесятництва». Інтенсивні пошуки вирішення професійних проблем велися 

в них на рівні і ретельного відбору натурного матеріалу, і способів його 

пластичної та композиційно-просторової інтерпретації. Образно-тематичний 

діапазон їхньої творчості широкий і цікавий: зверталися до історії та сучасності, 

віддавали перевагу монументально-узагальненим чи камерним, глибоко 

ліричним творам. Герої їхніх портретів, поряд із пошуками гармонійного 

начала, нерідко відзначені рисами внутрішнього конфлікту, душевної боротьби.  

Цікавими за своїми образно-змістовними й пластичними ідеями є 

портрети І. Самотоса, для якого важливим творчим періодом стали 70-ті роки 

[125―127]. Від надто узагальнених, що нівелюють живу тканину образу, 

застиглих форм портретів 60-х років («І. Гонта», 1959-1960); 

«І. Котляревський», 1967 (рис. А. 3.2.12); «Г. Сковорода», 1969 (рис. А. 3.2.13) 

скульптор приходить до вільного володіння пластичними засобами. Найчастіше 

композиції його творів виконані в традиційній формі погруддя. Водночас, 

акцентуючи виразність окремих деталей, використовуючи фактурне багатство 

матеріалу (дерева, шамоту, граніту), автор досягає значної композиційної та 

пластичної розмаїтості. 
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Емоційно-психологічна концепція портретів І. Самотоса нескладна, але 

змістовна. Він не шукає в людині якихось особливих рис, а намагається 

розкрити духовне багатство її внутрішнього світу в простому, буденному. 

Художник не піддається першим враженням, а поступово, тривалий час 

вивчаючи натуру. У характері людини скульптора особливо захоплює 

шляхетність, стриманість, уміння володіти своїми почуттями. Це породжує 

характерне відчуття врівноваженості, просвітленої гармонії, якою зазвичай 

пронизані образи його портретів. У зображенні портретованого І. Самотос 

намагається уникати всього другорядного, залишаючи лише деталі, які важливі 

для творення неповторного образу, для враження композиційної завершеності 

твору [33, с. 89―91]. 

Більшість камерних портретів І. Самотоса виконані в шамоті. Скульптор 

досить майстерно використовує його колористичні можливості, віддаючи 

перевагу холодним, зелено-сірим відтінкам, які ніби розтікаються по шорсткій 

поверхні, оживляючи її при цьому стриманою грою тіней. У портретах 

«Наталка» (рис. А. 3.2.14) і «Оксана» (рис. А. 3.2.15) (обидва ― 1976) він 

створює ніжні жіночі образи, втілюючи в них не лише конкретні риси близьких 

йому людей (дружини й доньки), а й своє уявлення про ідеал жіночої краси. 

Скульптор моделює форму легко й плавно, уникаючи різких ліній. Світлотінь 

рівномірно розтікається по об’ємах, окреслюючи їхню строгу тектоніку. 

У згаданих творах І. Самотоса, особливо в «Наталці», відчувається певна 

наближеність до класичної традиції вирішення художнього образу, що 

проявляється у зрівноваженості пропорцій, у атмосфері мрійливого 

самозаглиблення, у якій є щось від споглядальності акропольських кор. Цей 

настрій створюється своєрідним трактуванням очей, а пластичне вирішення 

одягу у вигляді канелюр, що звужуються догори, здатне викликати асоціації з 

іонійською колоною [33, с. 88].  
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У портреті Е. Миська (рис. А. 3.2.16) скульптор звернувся до близького 

йому образу сучасного митця, який зосередженим поглядом спостерігає за 

навколишнім світом. Саме тому автор концентрує увагу на виразності очей. 

Вони творять основний змістовий акцент, на якому побудований композиційний 

задум твору. Берет, який спадає на чоло художника, залишає частину обличчя в 

тіні, завдяки чому погляд набуває ще більшої глибини й виразності. 

1983 року відбулася велика персональна виставка І. Самотоса. 

Представлені на ній портрети, як і виконані в наступні роки, переконують нас у 

тому, що митець не зупиняється на досягнутому, а шукає нові засоби виразності 

для втілення своїх задумів. Передусім це проявляється в енергійнішому й 

розмаїтішому трактуванні основних пластичних ходів. У динаміці 

композиційних вирішень відчувається прагнення автора втілити стрімкі ритми 

нашої епохи. Так, у портретах львівських художників В. Патика і З. Кецала (рис. 

А. 3.2.17), артиста А. Врабеля та інших митців І. Самотосу вдалося втілити не 

лише риси певної людини, а й через особистість конкретного героя показати 

кращі риси тогочасної творчої інтелігенції. Згадана тенденція отримає розвиток 

у працях І. Самотоса і в наступне десятиліття [127, с. 10―15].  

Інший аспект проникнення в духовний світ людини притаманний 

Л. Лисюку [85, с. 25]. Емоційна палітра його творів стримана, іноді навіть 

сувора, композиційно-пластичні прийоми підкреслено скупі. Скульптор 

розкриває внутрішній світ свого героя у звичайному для нього, буденному стані 

і, на відміну від І. Самотоса, не прагне поетизації образів. Для Л. Лисюка 

найціннішим у людині є врівноваженість характеру, вміння спокійно та 

об’єктивно сприймати навколишній світ. Митець вільно, без напруження 

узагальнює форму, то нарощуючи, то зрізаючи, чи узагальнюючи об’єми, 

досягаючи органічності пластичних вирішень. З часом він виробляє певний 

улюблений тип погрудного зображення ― портрети С. Карпонюка (1963), 
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Ф. Федьковича (1966), Л. Курбаса (1972), К. Кучеренко (1975), П. Леднєва 

(1978), П. Капліша (1979) та інших [65, с. 2―6]. 

Пластичні засоби, які використовує скульптор, змінюються залежно від 

індивідуальності моделі. Так, у портретах І. Дмитрова, П. Леднєва, П. Капліша, 

Л. Курбаса (рис. А. 3.2.18) поверхня шамоту немов би оброблена «мазками» 

овальної форми, які візуально нашаровуються один на одного, тоді як у портреті 

К. Кучеренко поверхня скульптури гладка, узагальнена. І в тому, і в іншому разі 

обрані прийоми збагачують строгу тектоніку форм, стають оптимальним 

пластичним еквівалентом образу [85, с. 35]. 

Надалі еволюція творчості Л. Лисюка пов’язана насамперед з вирішенням 

проблем поглиблення психологічних основ творення образу. Саме в процесі цих 

пошуків викристалізовується індивідуальна манера художника, для якого 

характерним є прагнення до максимальної конкретизації зовнішності 

портретованого. Відбираючи найсуттєвіші риси, пластично переосмислюючи їх, 

скульптор досягає не тільки зовнішньої виразності, а й проникає у саму суть 

образу [65, с. 4―6]. 

У творчості низки львівських скульпторів пошуки психологічної 

виразності станкового портрета, починаючи з 60-х років, розвиваються у 

напрямі посилення емоційного звучання твору, іноді сповненого підкреслено 

драматичними нотами. Такий підхід сприяв вдосконаленню всієї композиційно-

просторової та пластичної структури портретних зображень. Позитивну роль 

відіграло звернення скульпторів до багатої спадщини давніх традицій, причому 

кожен з них знаходив для себе те, що було найближчим за характером творчих 

прагнень. 

Так, наприклад, для Л. Біганича (1927―1994), який працював над 

портретами видатних діячів української культури XIX ― початку XX ст., 

особливо близькою є ліричність персонажів відомого львівського скульптора 

першої чверті XX ст. П. Війтовича, не чужий йому і світ львівської барокової 
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пластики з її складними композиційними декоративно-просторовими 

вирішеннями. У галереї образів авторства Л. Біганича найвиразнішими є 

портрети Соломії Крушельницької, Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Марії 

Заньковецької, Уляни Кравченко, у яких особливо чітко проявилися 

найхарактерніші риси авторського творчого почерку, усе те нове, що намагався 

внести скульптор у львівську станкову пластику 60―80-х років. Портрети 

видатних українок відзначаються духовною наповненістю, емоційним 

багатством, гармонійною єдністю ретельно опрацьованих пластичних форм і 

внутрішнього світу портретованих [35, c. 32―38; 82]. 

1966 року скульптор створив портрет видатної української співачки 

Соломії Крушельницької. Вона зображена в особливому стані: ніби готується 

заспівати першу музичну фразу. Обличчя артистки випромінює красу, 

народжену в момент натхненної творчої самовіддачі. Скульптор повторно 

звертається до образу Соломії Крушельницької наприкінці 70-х років. Тепер він 

підсилює просторову виразність композиції, підкреслюючи округлу пружність 

форм, плавну динаміку силуету співачки, надаючи образу особливої емоційної 

виразності. Автор прагне втілити в конкретній особистості найкращі людські 

якості, возвеличуючи їх до символічного звучання. 

Розмаїття композиційних прийомів Л. Біганича логічно визначене самим 

характером його творів. Він сміливо використовує в композиції зіставлення 

рухів торса, голови, рук. Вибір руху відображає внутрішній стан, у якому 

перебуває портретований. Так, наприклад, у погрудному портреті молодої 

піаністки М. Крих під назвою «Українська баркарола» (1966) Л. Біганич 

акцентує свою увагу на експресивному жесті рук, які народжують сильну, 

пристрасну мелодію. У рисах обличчя героїні твору відчутне духовне 

напруження. Вона ніби занурена в звуки мелодії, що стають змістом її життя 

[75].  
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Одним з кращих творів Л. Біганича є портрет Уляни Кравченко (1975) 

(рис. А. 3.2.19). Художник створив напрочуд жіночний і привабливий образ 

молодої поетеси, сучасниці І. Франка. Композиція побудована на стрімких 

рухах, об’ємах і силуетних лініях, що посилюють враження динамічності та 

артистизму. Загальний вплив на глядача доповнює асиметрія композиційного 

вирішення, ефективно збагачена декоративним об’ємом драперій. М’якими 

хвилями спадають на високе чоло поетеси пасма волосся, підкреслюючи в 

обличчі риси особливої вишуканості й шляхетності.  

Портрет Уляни Кравченко переконливо демонструє, як, працюючи 

переважно в жанрі історичного портрета, Л. Біганич вміє донести до глядача 

характер епохи. При цьому він не зловживає зовнішніми характеристиками, а 

вдумливо обирає лише ті деталі, які допомагають глядачеві розширити спектр 

асоціацій, що виникають при сприйнятті мистецького образу. Звертаючись до 

тем, які стали класичними для української скульптури, Л. Біганич знаходить 

своєрідне їх трактування. Якщо, наприклад, Є. Дзиндра чи І. Самотос, 

зображуючи Лесю Українку, прагнуть насамперед підкреслити в її образі 

мужність і тверду волю, тобто сфокусувати в конкретному образі риси, типові 

для передової української інтелігенції XIX століття, то Л. Біганич вбачає в ній 

передусім талановиту поетесу, оточену світом своїх образів і ніби абстраговану 

від земної сутності («Леся Українка», 1976). 

До образів, близьких духом до рідної землі, звертається Василь 

Одрехівський. Він створює портрети видатних представників української історії 

та культури. Серед ранніх творів ― портрети майстра гуцульської кераміки 

П. Цвілик (1960) (рис. А. 3.2.20), народного месника Л. Кобилиці (1960), Захара 

Беркута (1964) (рис. А. 3.2.21), композиторів В. Барвінського (1960) (рис. А. 

3.2.22) та С. Людкевича (1967) (рис. А. 3.2.23), письменників В. Стефаника 

(1971) (рис. А. 3.2.24) та І. Франка (1975) (рис. А. 3.2.25). Тоді ж скульптор 

створив також портрети відомих земляків ― поета Б.-І. Антонича, лікаря-
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професора А. Гнатишака, різьбяра І. Кищака (рис. А. 3.2.26), співачок сестер 

Байко, диригента І. Кушніра [96, с. 337―338; 98, с. 40―55].  

Основні станкові роботи Василя Одрехівського виконані в дереві, 

переважно це липа. Специфічною рисою творчої манери митця є використання 

активної фактури різьби, завдяки чому твори набувають особливої  напруги та 

характерної експресії. Розмаїтість графічно-плаcтичного штриха, від великого 

до дрібного, надає поверхні дерева багатства та філософської глибини. Це ― 

результат творчого розвитку традицій і прийомів лемківської народної різьби 

[98, с. 39―54]. 

У портретах П. Цвілик (рис. А. 3.2.20) та І. Франка спостерігаємо не лише 

прагнення підкреслити духовне начало зображуваних героїв, а й поєднати його 

з народними засадами образотворення. Скульптор успішно застосовує прийоми 

народної різьби та водночас професійного трактування форми. Його роботи в 

дереві вирізняються характерною динамічною грою світлотіні, гармонією 

великих площин і енергійних ліній, нанесених різцем. У портреті В. Стефаника 

(1971) (рис. А. 3.2.24) художник виступає як зрілий митець, тонкий і вдумливий 

філософ. Дотримуючись усталених канонічних і стильових норм, він водночас 

вносить у портрет власне творче бачення та оригінальну інтерпретацію [56, с. 

270―275]. 

Надалі художник відмовиться від знайденої манери на користь більшої 

строгості, узагальненості й чистоти піднесеного звучання образу 

портретованого. Тепер автора цікавить передусім масштабна вивіреність і 

узгодженість головних і другорядних елементів, виразність композиційних 

побудов, гармонійне співіснування скульптури з архітектурними формами в 

інтер’єрі, для якого призначене певне погруддя. 

Особливості індивідуального творчого почерку Василя Одрехівського 

виразно постають у портреті С. Людкевича (1971) (рис. А. 3.2.23). Автор робить 

скульптуру витонченою і легкою. Йому вдалося немов би знайти «золоту 
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середину» ― уникнути і застиглості, і надмірного вияву зовнішнього руху. 

Виразний порив фігури стримується станом внутрішньої концентрації, у якій 

перебуває композитор. Його обличчя внутрішньо зосереджене, сповнене 

роздумів. Контрастом до монолітного погруддя є складки плаща-накидки, які 

ніби розвіваються вітром. За всієї узагальненості образу в портреті досягнута 

висока його одухотвореність і психологічна насиченість [96, с. 337―338]. 

У творах Василя Одрехівського співвідношення моделі й образу 

становлять основну проблему портретного мистецтва. Художник втілює своє 

уявлення про модель, збагачуючи його через взаємне спілкування з 

портретованим. Адже кожна епоха відображає у портретах тогочасне розуміння 

героя, ставлення митця до панівних ідеалів. Саме тому портрети авторства 

Василя Одрехівського можемо зарахувати до неоднозначних за асоціативним 

звучанням, філософських і глибоко психологічних творів. Перетворення моделі 

на художній образ митець розглядає як частину безперервного ланцюга «модель 

― художник ― образ ― глядач». Його портрети ― складні художні образи, 

пронизані національною ідеєю та глибоким символізмом. Аналізуючи й 

узагальнюючи модель, скульптор на цій основі будує оригінальну портретну 

концепцію, висловлюючи свoї враження, погляди та переконання. Глибинне 

осягнення моделі надає портретному образу виразності й переконливості.  

Вагоме місце у творчості Василя Одрехівського займає образ Тараса 

Шевченка [97, с. 859―866]. Протягом багатьох років скульптор наполегливо 

вивчає спадщину великого Кобзаря, прагне осмислити сутність його творів, 

осягнути в поезії все, що дало б змогу передати глядачеві найтонші нюанси 

духовного обличчя генія українського народу. 1970 року він створює 

півфігурний пам’ятник Тарасові Шевченку для м. Городка Львівської обл. У 

ньому, по суті, утверджується концепція лаконічного лапідарного стилю 60-х 

років. Автор створює внутрішньо заглиблений, філософськи осмислений образ, 

у якому розвиває притаманну його портретам багатогранність характеристики, 
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кінцеву неоднозначність образу. Від станковізму автор бере швидше не 

зовнішні прийоми, а глибинні особливості, здатність до психологічного 

розкриття образу. 

Перед глядачем постає погрудне зображення поета ― спокійного, 

врівноваженого, внутрішньо зосередженого. Його руки спираються на книгу. У 

пам’ятнику відсутні декларативно-парадні елементи: уся побудова композиції, 

починаючи від ледь виявленого руху голови, пластично взаємозв’язаного 

положення рук і закінчуючи динамічним трактуванням форми, що утворює 

контрастну світлотінь, спрямована на створення образу великої внутрішньої 

наповненості, ефекту відчуття пульсуючої думки генія [97, с. 860]. 

Василь Одрехівський завжди зберігає портретні риси та духовно-

естетичну наповненість портретованого. Водночас його твори відзначаються 

делікатною артистичною інтерпретацією. Усім портретним роботам цього 

автора притаманна відчутна свіжість у тлумаченні образу та відсутність певних 

шаблонів. Завжди здається, що автор послідовно дотримується зовнішньої 

подібності, що забезпечує його твори особливою людяністю та зрозумілістю для 

глядача. При цьому в композиційних вирішеннях його робіт завжди можна 

простежити елементи власного творчого почерку, де образ отримує духовну 

піднесеність, філософську відстороненість від повсякденного світу з його 

марнославством та іншими недоліками. Кожна деталь у його портретах ― 

поворот голови, ракурс постаті, вираз обличчя, трактування зачіски та рук, 

лаконізм фігури та одягу ― творить особливий духовний клімат, завжди 

наповнений теплом і глибокою любов’ю до людини. 

У портретах авторства Василя Одрехівського тісно переплетені два 

засадничі поняття ― форма і зміст, які в системі візуальної комунікації 

утворюють діалектичну єдність. Ефект цієї єдності досягається на 

психологічно-емоційному рівні, він спрямований на виявлення естетики 
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образної змістовності, гами почуттів і фантазій, неоднозначності чуттєвого та 

стилістичного розмаїття. 

У 1960-х ― 80-х роках кращі свої портрети  створює О. Пилєв (1928-

2017), який був серед скульпторів  першого випуску ЛДІПДМ 1953 року. Його 

роботи 50-х років були виконані ще в дусі соцреалістичних настанов 

(«Сталевар», «Хокеїст», «Робітник і селянка» та ін.). Проте сама атмосфера, що 

склалася в українському суспільстві, зокрема у львівському мистецькому 

середовищі, у роки десталінізації, у час звільнення (нехай і недовготривалого) 

від ідеологічного диктату, спрямувала творчість О. Пилєва в нове русло: 

тематика робіт скульптора різко змінилась, його героями стали люди, наділені 

почуттям власної гідності, незалежно від того, яку роль кожен з них виконував у 

суспільстві: був митцем, інженером чи селянином. Прикметно, що метаморфози 

у творчості скульптора почалися саме з портретів людей, близьких йому за 

духом, людей, які своє життя присвятили служінню високому мистецтву. Вже 

1959 року з’являється  «Скрипаль» ― поясне зображення молодої людини, яка 

поринула у звуки мелодії, притискаючи до плеча скрипку. Вся увага скульптора 

зосереджена на голові й руках музиканта, усе решта виконано узагальнено, без 

деталізації. Пластика рук, які стискають скрипку й смичок, рис обличчя під 

скуйовдженою гривою волосся виразна, наповнена внутрішньою силою, 

динамікою [105, c. 2―7].   

Портрет музиканта відкриває галерею образів видатних представників 

музичного світу. У 1960-х ― 80-х роках з’являються «А. Кос-Анатольський» 

(1961) (рис. А. 3.2.27), «Ф. Шопен» (1967) (рис. А. 3.2.28), Ф. Ліст (1977) (рис. 

А. 3.2.29), «П. Чайковський» (1983) (рис. А. 3.2.30). Портрет П.Чайковського ― 

поясний, як і в «Музиканті», тут автор зосереджує увагу на обличчі й руках, 

підпорядковуючи композицію напруженим ритмам музики. Динамічна ліпка 

рук композитора втілює нервову енергію творення. В іншому образно-

пластичному аспекті О. Пилєв вирішує поясний портрет Ф. Шопена: у повороті 
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голови, опущених повіках, гладкій фактурі поверхні каменя автор переконливо 

зумів втілити  глибоку зосередженість думки композитора.  

Можна зробити висновок, що портретам О. Пилєва притаманне загострене 

відчуття індивідуальності героя, прагнення розкрити стан його душі. Для 

кожного з них він знаходить відповідні образно-змістовій концепції твору 

композиційні моделі, пластичні прийоми, що надає його творам просторової 

завершеності, психологічної виразності. 

Зупинимося далі на характеристиці творчості трьох яскравих, відмінних 

між собою особистостей покоління, яке ми умовно називаємо середнім, ― 

Д. Крвавича, Т. Бриж і Е. Миська. Скульптором, який акумулював у творах 

основні тенденції розвитку тогочасної львівської станкової пластики, став 

Д. Крвавич [43]. Еволюція його творчості як портретиста є складною та 

охоплює кілька етапів. Від самого початку молодий митець формувався під 

впливом творчих концепцій І. Севери, що, зокрема, проявилося в певній 

суголосності їхніх пластичних принципів, захопленні історичною тематикою. 

Проте вже в ранніх творах, таких як «Козак Мамай» (рис. А. 3.2.31), 

«Карпатська легенда» («Довбуш і Дзвінка») (рис. А. 3.2.32), «Ранок», «Іван 

Франко» (рис. А. 3.2.33) (усі виконані на зламі 50―60-х років), Д. Крвавич 

шукає своєрідність авторського почерку, прагне надати нове трактування 

традиційним історичним сюжетам [94, с. 11]. 

Важливо зазначити, що художник не повторюється, а в кожній роботі 

знаходить нове пластичне й образне вирішення. Так, погрудна композиція 

«Козак Мамай» (рис. А. 3.2.31) є асиметричною, але всі об’єми в ній майстерно 

врівноважені в просторі. Риси задумливого обличчя героя підкреслено 

одухотворені, він ніби співає затяжну пісню. Цій внутрішній мелодії 

підпорядковані всі ритми композиції. 

Композиція «Карпатська легенда» (рис. А. 3.2.32) побудована на 

гармонійному поєднанні нахилених одна до одної голів юнака й дівчини. 
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Замкнуті у власній ідилії, відмежовані від усього світу, вони немов би повністю 

живуть глибоким почуттям, яке їх охопило. Водночас кожен з них по-різному 

переживає стан закоханості: Дзвінка ― ніжно й схвильовано, Довбуш ― по-

чоловічому стримано. У трактуванні образу дівчини переважають м’які, округлі 

об’єми, тоді як у зображенні юнака форми вирішені різкіше й масивніше. 

Контрастне співвідношення ліній ― м’яких, співучих і чітких, прямолінійних 

― створює багату гру світла й тіні, сприяє глибшому відтворенню образної 

драматургії твору [8, с. 30]. 

Раннім творам Д. Крвавича властивий дух експериментаторства. Згадані, а 

також окремі інші твори на початку 60-х років він виконує в майоліці. При 

цьому скульпторові вдається уникнути поверхового декоративізму та 

нівелювання основного об’єму, чого можна було очікувати при застосуванні 

цього матеріалу. Митець майстерно оволодів багатими можливостями майоліки, 

що відповідали його розумінню пластичної виразності узагальнених 

скульптурних об’ємів. Важливо також зазначити, що молодий митець прагне 

повернути в скульптуру колір, повністю витіснений з її сфер у часи античного 

мистецтва. Саме майоліка збагачує композиції барвистими нюансами, якими 

автор, однак, оперує дуже стримано, залежно від характеру створюваного 

образу. Так, наприклад, суворій поезії та епічності «Козака Мамая» відповідає 

напружена темно-коричнева колористична гама, а срібно-сірі тони «Карпатської 

легенди» передають емоційний зміст образів Дзвінки й Довбуша, роблять 

відчутнішими їхні ніжні почуття [8, с. 20―35]. 

Розпочаті в 1958-1959 роках пошуки в освоєнні такого специфічного 

матеріалу як майоліка Д. Крвавич продовжив і в 60-ті роки. Він створює 

галерею ліричних жіночих образів ― «Ксеня», «Спогад» (обидва 1962), «Сонце 

сідає» (1963), «Садівниця» (1965), «Весна» (1967). Самі назви цих робіт 

промовляють, що автор не прагне відтворення у своїх композиціях якихось 

конкретних образів, а йде іншим шляхом, створюючи в кожному конкретному 
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випадку образ, наділений ідеальними, загальнолюдськими рисами. Звідси ― 

неповторна поетична настроєвість образів, підкреслена вишуканою стилізацією 

форм [94, с. 3―11]. 

Названа група творів є цільною за концепцією композиційно-пластичного 

вирішення. Водночас не відчуваємо в ній повторюваності віднайдених 

пластичних ходів чи певних мотивів. Значного розмаїття скульптор досягає 

майстерним залученням у композицію декоративних елементів. Зокрема, голова 

дівчини у творі «Сонце сідає» прикрашена вінком, де великі квіти відтіняють 

тонкі, одухотворені риси обличчя. У творі «Ксеня» глибокі серпоподібні 

складки хустини на голові своєю динамічною експресією вносять у композицію 

враження схвильованості. 

Працюючи в техніці майоліки, Д. Крвавич розумів її обмежені 

можливості. Для нього ця робота була своєрідною творчою лабораторією, де 

формувалася майстерність художника, у її широкому розумінні, не тільки 

удосконалення професійних навичок, а й уміння розкрити духовну сутність 

образу людини. 

У 60-х роках на тлі поетичної споглядальності творів, виконаних у 

майоліці, у творчості Д. Крвавича потужно зазвучали інші ноти. Він створює 

низку робіт, які характеризуються ускладненням задуму, прагненням до епічної 

багатозначності образу. У портретах Івана Вишенського, Маркіяна Шашкевича, 

Івана Франка (рис. А. 3.2.33), Тараса Шевченка та інших митець обирає мову 

узагальнених пластичних форм, що синтезують монументальне начало і 

сприяють поглибленому психологічному трактуванню образу [94, с. 9―10]. 

Портрет Кобзаря, названий «Молодість Тараса», Д. Крвавич вирішує у 

вигляді поколінної фігурної композиції. Постать Т. Шевченка пронизана 

сильним енергійним рухом, усі складові якого вивірені, скоординовані й 

урівноважені в просторі. Продумана логіка руху основних мас, їхня візуальна 

рівновага визначають строгу архітектоніку форм. Усі пластичні якості твору 
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вповні розкриваються під час кругового огляду, який дає змогу відчути пружні 

лінії силуету, багатогранність асоціативних вражень. 

«Іван Вишенський» (рис. А. 3.2.34) став одним з найвизначніших творів 

Д. Крвавича на історичну тему. У цьому портреті образ видатного українського 

мислителя і письменника-полеміста кінця ХVІ ― початку ХVІІ ст. відтворений 

з великим художнім натхненням і творчою фантазією. Звернення до далекої 

історичної епохи, прагнення розкрити її драматичний пафос, своєрідність 

особистості І. Вишенського приводять скульптора до нових образно-пластичних 

вирішень, які виникли в процесі вивчення багатої спадщини української 

пізньобарокової скульптури. Це, зокрема, відчувається у витягнутих, 

асиметричних пропорціях погруддя, у контрастах об’ємів і площин, що будують 

форму й створюють напружену гру світлотіні, в одухотвореному аскетизмі 

образу. Права рука І. Вишенського притиснута до грудей. Саме цей жест 

поглиблює ідейний зміст твору й сприймається як символ служіння народу всім 

серцем, усією душею як символ утвердження гідності людської особистості [94, 

с. 3―11]. 

Дмитро Крвавич першим з-поміж львівських скульпторів звернувся до 

традицій барокової пластики. Він ніби заново відкрив її художню цінність, 

показав необхідність активного творчого використання традицій 

західноукраїнської монументально-декоративної скульптури в пошуках нових 

пластичних і композиційно-просторових вирішень, ефективних засобів 

розкриття духовного начала в образі людини. 

Упродовж 70-х років у працях Д. Крвавича з’являються нові інтонації. У 

створених у цей час роботах відчувається зацікавлення етичною 

проблематикою, глибшим трактуванням особистості. У творчості скульптора 

помітно зростає тяжіння до камерного портрета. Найяскравіше такі його 

прагнення проявилися в портретах сучасників. Скульптор відмовляється від 

півфігури й портрета з плечовим поясом, а зображує тільки голову 
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портретованого, сконцентровуючи увагу на обличчі. У такий спосіб він 

зосереджується на аналізі психологічного стану людини, розкритті її 

внутрішнього світу в усьому багатстві його інтелектуального змісту [60, с. 

5―23]. 

На відміну від попереднього десятиліття, коли в сучасній тематиці 

скульптора цікавили узагальнення і типовість образів, характерним прикладом 

чого може бути композиція «Висока нагорода» (1961), у 70-х роках він 

захоплюється проблемою створення конкретного образу, наділеного глибоко 

індивідуальною характеристикою. Особливо цікаві в цьому плані портрети 

історика мистецтва І. Свєнціцького (1972), інженера І. Марченка (1975) та 

письменника Р. Федоріва (1980). 

Художник зображає своїх героїв у хвилини напружених роздумів. 

Зовнішньо вони ніби абстраговані від дійсності, однак образно-пластична 

побудова та композиційні ритми творів свідчать про складний характер 

взаємозв’язків обраних героїв з навколишнім світом. У кожного згадані зв’язки 

набувають власного індивідуального вираження. Так, у І. Свєнціцького (рис. А. 

3.2.35) та І. Марченка (рис. А. 3.2.36) вони проявляються у глибині роздумів, їх 

напруженій сконцентрованості, у Р. Федоріва ― у стані творчого процесу, 

поетичного самозаглиблення. Пластичний вимір названих творів також досить 

індивідуальний: у портретах І. Свєнціцького та І. Марченка домінують різко 

виражені пластичні об’єми, тоді як у портреті Р. Федоріва вони м’яко 

узагальнені (особливо виразним у цьому сенсі є мотив спадаючого на чоло 

поета пасма волосся) [60, с. 5―23].  

Аналіз творів Д. Крвавича показує, що своєрідність його таланту 

проявилася у схильності до філософських пошуків, що рівною мірою 

виразилося і в історичній, і в сучасній тематиці. Людину митець розкриває 

насамперед як особистість мислячу й самозаглиблену. Персонажі портретів 

Д. Крвавича завжди сконцентровані на своєму внутрішньому світі. Але це 
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зовсім не означає, що вони байдужі до того, що їх оточує. Навпаки, уся образно-

пластична будова творів, їхні наповнені, динамічно узагальнені об’єми 

переконують у складному, неоднозначному ставленні героїв до світу, нерідко з 

елементами конфліктності, непростої душевної боротьби. Прагнення до 

інтелектуальної насиченості в Д. Крвавича завжди узгоджується з поетичністю, 

а лаконічна доцільність форми ― з її художньою витонченістю. 

Іншим шляхом у створенні портрета йде Т. Бриж (1929-1999), яка внесла 

багато нового у вирішення скульптурного образу, зокрема в портреті [14]. Її 

творчі переконання і пластичні принципи радикально протистояли змертвілому 

реалізму 40―50-х років. Художницю ніколи не цікавили розповідні підходи, 

зайві атрибути, які б супроводжували людські постаті, вона старанно уникала 

будь-якої деталізації. Основне в її монументальних і станкових, камерних 

працях ― емоційне вираження, нічим не регламентований рух вільної 

пластичної форми. Мисткиня завжди намагалася перебувати в руслі актуальних 

знань і подій сучасного західного мистецтва, хоч переважно це могли бути лише 

відголоски, які надходили через «залізну завісу».  

Звертаючись до портрета, Т. Бриж використовувала особливі 

композиційно-просторові прийоми, які б давали якомога повніше уявлення про 

її героїв як про неповторних людей, яскравих індивідуальностей. На відміну від 

багатьох інших скульпторів, які йшли до осягнення мети шляхом складної 

динаміки форми, фактурної ліпки, Т. Бриж свідомо уникає гострих, а надає 

перевагу гладким поверхням, строгій статичності фігур, зображених у простих 

позах. Такий підхід спричиняє неодмінне враження монументальності, епічності 

створюваних образів [14, с. 3―11].  

Важливим елементом своєрідності скульптурних портретів Т. Бриж є 

застосування специфічного матеріалу ― шамоту. Зерниста керамічна маса дає 

змогу в процесі випалу застосовувати різні кольорові відтінки, творить 

особливу оксамитову матову поверхню, яка володіє здатністю виявляти 
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найменші пластичні деталі. Колір у багатьох творах художниці стає партнером 

у виявленні певного емоційного настрою. 

Однією з найцікавіших композицій Т. Бриж середини 70-х років є 

портрети драматичних акторів Ф. Стригуна і Т. Литвиненко (1975) (рис. А. 

3.2.37). Скульптор звертається до малопоширеного в сучасній львівській 

скульптурі типу портрета ― парного портрета. Мисткиня зображає своїх героїв 

наче під час театральної вистави, взявши за основу композиції зарисовки, 

зроблені під час репетицій. З-поміж великої їх кількості для подальшої роботи 

вона вибрала лише ті, які, на її переконання, найдостовірніше розкривають зміст 

напруженої праці акторів. Акцентуючи в образах своїх героїв передусім 

духовне начало, художниця оперує аскетично строгими прийомами: видовжує 

пропорції, застосовує чітку прорисовку силуетів, вишукані співвідношення 

основних мас. Пластика фігур узагальнена, і тільки глибокі, схожі на канелюри, 

складки сукні актриси, що контрастують з монолітною чоловічою фігурою, 

оживляють суворий образ твору [14, с. 3―11].  

Психологічний аналіз людини в скульптурному портреті складав основу 

творчих пошуків іншого учня І. Севери ― Е. Миська (1929―2000). Із творчістю 

Д. Крвавича його зближав глибокий інтерес до внутрішнього світу людини. 

Але, якщо Д. Крвавич утвердився як майстер, який умів фіксувати певний 

психологічний стан портретованого, то Е. Мисько вже в роботах раннього 

періоду пішов шляхом створення «портрета-характеру», загострення 

індивідуальних рис конкретної особистості. Для Д. Крвавича найціннішим у 

портретованому була певна духовна «константа», яку він усіляко хотів 

відобразити. Натомість для Е. Миська особливо цікавий багатоманітний світ 

людських настроїв і переживань у всій їхній індивідуальній конкретності, а 

поряд із цим ― і неповторності [21]. 

Тематика творів Е. Миська дуже широка, як безмежний світ людських 

характерів. Його герої ― робітники й селяни, артисти, художники, 
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письменники, духовні особи ― люди різного віку, характеру, життєвого 

досвіду. Водночас їх єднає активне ставлення до життя, дієвість і невичерпний 

запас енергії. 

Портрети Е. Миська ― невеликі за розмірами погруддя або лише сама 

голова ― майже завжди в натуральний розмір. При цьому в них немає навіть 

натяку на якусь стереотипну одноманітність, що є принциповим антиподом до 

так званих «типових образів соцреалізму». Щоразу скульптор максимально 

мобілізує внутрішні ресурси композиційного вирішення станкового портрета на 

основі неповторної характеристики обраного індивідуума. Такий принцип 

вочевидь суперечить радянській ідеології, де будь-яка людина трактувалась як 

безлике «коліщатко загального механізму» [68, с. 72―73]. 

Обираючи для своїх портретів композиційну концепцію, де вся увага 

сконцентровується на обличчі, скульптор щоразу ставить перед собою 

основним завданням передати схожість портретованого. Однак цей шлях не 

веде до натуралізму. Володіючи унікальним даром миттєво схоплювати й 

фіксувати зовнішні особливості моделі, Е. Мисько майстерно відбирає її 

найхарактерніші риси, які дають змогу досягати безперечної портретної 

подібності. Проте лише цим скульптор не обмежує свій творчий пошук: 

розуміння портрета передбачає для нього глибинне образне пізнання конкретної 

людської особистості, її психології, переосмислення життєвого досвіду. Саме 

тому всі його герої є значними й цікавими, кожен по-своєму. У цьому 

розкривається філософська природа неоднозначності людського буття [80, 

с. 4―11]. 

Емоційні та психологічні нюанси його творів безмежно розмаїті та 

своєрідні. Скульптор майстерно передає різні характери, підіймаючись до 

витонченої поетичності в портретах Г. Буравкіна (рис. А. 3.2.38), А. Белявічуса 

(рис. А. 3.2.39), Р. Іваничука, загострюючи характеристику майже до гротеску в 

портретах В. Ґжицького, Г. Фроша, З. Кецала, зображаючи героя піднесено-



89 
 

одухотвореним у портретах К. Пустовійт, Г. Поплавського (рис. А. 3.2.40), 

А. Абакулова, Б. Возницького чи в хвилини роздумів у портретах Т. Залькана, 

О. Кульчицької, Д. Лотоцького (рис. А. 3.2.41) [81, с. 10―39]. 

           Цілком закономірно, що пошуки психологічної виразності портрета в 

скульптора пов’язані з інтенсивною роботою в матеріалі.  

Ще наприкінці 50-х ― на початку 60-х років він успішно засвоює 

прийоми різьблення в дереві. За допомогою цієї техніки виконує портрети 

О. Кульчицької (рис. А. 2.3.7), О. Новаківського (рис. А. 3.2.42) та Т. Шевченка 

(рис. А. 3.2.10). Однак згодом скульптор відмовляється від цього матеріалу, 

надаючи перевагу глині, техніці вільного ліплення, яка найбільше відповідала 

його емоційно-експресивній індивідуальній манері. Живий, пластичний 

матеріал спроможний зафіксувати найтонші особливості обличчя 

портретованого, живі дотики рук художника. Захопившись глиною, Е. Мисько, 

на відміну від Д. Крвавича, не пробує свої сили в майоліці, а надає перевагу 

шамоту. Окрім шамоту, митець також використовує бронзу та оргскло, які 

зберігають живу безпосередність етюду, виконаного насамперед у глині [80, 

с. 4―11].  

У 70-х рр. продовжується процес формування яскравої творчої 

самобутності Е. Миська, який розпочався на межі 50―60-х років. Тоді він 

виконав портрети Ф. Нірода (рис. А.2.3.6), О. Кульчицької (рис. А. 2.3.7), 

О. Новаківського ( рис. А. 3.2.42), Т. Шевченка ( рис. А. 3.2.10), де проявилися 

перші пошуки композиційної та пластичної виразності. Одним з 

найхарактерніших став портрет Олекси Новаківського. Якщо в згаданому 

портреті О. Кульчицької скульптор свідомо обмежував себе в динаміці 

пластичних акцентів, то в погрудді О. Новаківського він надає виразну перевагу 

експресії, яка вповні відповідає натурі відомого львівського живописця початку 

XX століття. Фактично цей твір був для Е. Миська першим досвідом 

історичного портрета. У процесі роботи він використав великий іконографічний 
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матеріал ― автопортрети митця і фотографії. Однак основним джерелом 

натхнення слугувала творча спадщина маляра, неповторно яскрава та 

життєствердна. Саме вона визначила стилістику, образно-емоційний зміст 

твору, котрий немов би акумулює величезний заряд творчої енергії [83].  

Митець бачив і розумів кожну модель по-своєму, а тому прагнув виділити 

в портреті основне. Заради цього він, власне, й звертається до того чи іншого 

образу, до того, що, на його переконання, має найбільшу вартість. Такий підхід 

художника утвердився у творах зрілого періоду й загалом визначив оригінальну 

творчу манеру скульптора [79, с. 3―16]. 

У 60―70-х роках зростає прагнення Е. Миська до більш емоційного 

втілення образу. Його портрети мають риси досвідченого майстра. Ці твори 

багатогранні та наповнені тонкою гамою почуттів. Скульптор шукає гострої 

характеристики не тільки в самому виразі обличчя портретованого, а й у 

загальному композиційно-пластичному вирішенні, гармонії силуетних ліній, 

вишуканому співвідношенні основних мас і деталей. 

Одним з найважливіших компонентів образно-пластичної виразності 

портретів Е. Миська стає мотив руху. Він завжди строго індивідуальний, бо 

скульптор знаходить його в процесі безпосереднього ретельного вивчення 

портретованого. Саме з мотивів руху постає наступний крок ― виняткова 

майстерність у переданні міміки обличчя. Підтвердженням є портрети 

Л. Левицького, Василя Одрехівського, В. Петрова. Захоплення живою 

живописною манерою ліплення призводить інколи до певного світлотіньового 

роздрібнення форми, характерного для стилістики часів імпресіонізму [83]. 

У портретах другої половини 70-х ― 80-х років Е. Мисько віддає перевагу 

масивнішим формам, напруженішій пластиці об’ємів. Він стає ще чутливішим 

до особливостей внутрішнього світу портретованого, відчуває його 

безпомилково, розкриває засобами пластики багатство душі обраної натури. У 

кожному з героїв митець знаходить ті риси, які допомагають сформувати 
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глибоке і неповторне уявлення про людину (портрети Т. Наріманбекова (1976), 

Р. Лубківського (1977) (рис. А. 3.2.43), Т. Залькална (1977) (рис. А. 3.2.44), 

В. Цельтнера (1978), Є. Дзиндри (1984), О. Гончара (1984), Р. Іваничука (1984) 

(рис. А. 3.2.45), Є. Лисика (1984), М. Петренка (1985), П. Мартінсона (1986), 

П. Жолтовського (1986), З. Флінти (1989), М. Фіголя (1989) та ін.). Так, у 

портреті Т. Наріманбекова динамічно вирішені пасма волосся, зібрані на чолі 

складки, примружені очі під дугами масивних брів передають напруженість 

духовного стану художника, драматичність його переживань. Натомість у 

портреті Т. Залькална домінують ритми врівноважені й спокійні, духовна 

енергія не пронизує образ, а сконцентровується в очах, у їхньому пильному, 

глибокому погляді; М. Петренко зафіксований ніби в момент сумніву, 

миттєвого польоту думки, прийняття важливого рішення, його погляд 

спрямований убік. Обличчя П. Жолтовського зосереджене, фронтально 

спрямоване. Водночас скульптор майстерно відтворює характерну іронічну 

посмішку, властиву видатному вченому-мистецтвознавцю, авторові 

фундаментальних досліджень з історії українського мистецтва. Голова 

М. Фіголя гордо піднята, пасма волосся лягають на плечі, а погляд спрямований 

у далечінь, немов би вчений осмислює долю рідного карпатського краю [81, 

с. 30―41]. Характерною рисою творчості митця є те, що немає великої різниці 

між образами трудівників та інтелігенції. Автор розкриває селян і робітників як 

людей інтелектуальних і мислячих, з тонкою організацією внутрішнього світу. 

Творчі здобутки Е. Миська впродовж 60-х ― першої половини 90-х років 

становлять найвагомішу складову, основу портретного жанру у львівській 

скульптурі. Серед грона місцевих художників він єдиний працював майже 

винятково в портреті й саме тут здобув славу неперевершеного майстра. Почерк 

зрілої творчої особистості відчуваємо і в пізніших творах митця ― другої 

половини 80-х ― 90-х років ХХ століття. 
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Висновки до розділу 3 

 

Початок «відлиги» спричинив помітні переміни в мистецькому 

середовищі, зокрема в способах творення і творчих підходах. Не відбулося 

очікуваного в такій ситуації повернення до модерністичних течій першої 

третини ХХ століття, але художники отримали відносну свободу, якою зуміли 

скористатися. Хоч період «відлиги» був коротким, основним його наслідком, 

якй з позицій сьогодення важко переоцінити, стало утвердження руху 

нонконформістів. Надалі, у довгі роки «застою», саме їхня творчість, а нерідко й 

принципова громадянська позиція формували своєрідний паралельний світ, 

невидимий прошарок, де відбувалися сміливі пошуки та експерименти. 

Процеси перемін торкнулися сфер скульптури й, зокрема, скульптурного 

портрета. Відчувши послаблення ідеологічного контролю, художники прагнули 

якомога швидше відійти від соцреалістичних догм і стереотипів, позбувалися 

зумисної розповідності, натуралізму, зайвої деталізації. У процесах творення 

портрета акценти помітно змістилися від зовнішніх зображальних чинників на 

внутрішній світ портретованого, на прагнення показати духовну красу 

конкретного історичного персонажа або звичайної людини ― сучасника. 

Із початком «відлиги» в скульптурному портреті все виразніше домінують 

постаті національних світочів, видатних діячів науки, культури, мистецтва, 

легендарних героїв визвольної боротьби. Цей процес радянській владі в роки 

«застою» вже не вдалося повернути в «бажане русло». Навіть в офіційних 

портретах революціонерів чи учасників Вітчизняної війни (так тоді називали 

Другу світову війну) відбулося помітне посилення духовно-емоційного начала. 

Найбільші зрушення фіксуємо у творенні портретів сучасників. Вони 

значною мірою пов’язані з приходом нового покоління львівських художників-

скульпторів, з-поміж яких насамперед відзначаємо Т. Бриж, Д. Крвавича, 

Л. Лисюка, Е. Миська, Василя Одрехівського, Й. Садовського, І. Самотоса. 



93 
 

Запроваджені ними свіжі віяння мали значний вплив на скульпторів старшого 

покоління. 

Збережений і примножений львівськими скульпторами творчий потенціал 

60-х ― середини 80-х років став основою новітніх перетворень кінця ХХ 

століття, плідним підґрунтям для появи молодого покоління художників.  
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ НОВІТНІХ МИСТЕЦЬКИХ ІДЕЙ І РОЗШИРЕННЯ ЗАСОБІВ 

ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ПОРТРЕТНІЙ СКУЛЬПТУРІ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1980-х ― 1990-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

4.1 Ключові ідеї та процеси перетворення мистецького середовища 

кінця 1980-х ― 1990-х років ХХ століття 

Кінець ХХ ст. позначений подіями, які принципово змінили українську 

історію і привели, урешті-решт, до утворення омріяної багатьма поколіннями 

незалежної держави. Після років застою страшним каталізатором незворотних 

перемін в Україні стала надзвичайна подія ― Чорнобильська катастрофа 1986 

року, яка виявила цілковиту неспроможність радянської керівної системи. 

Абсурдне поєднання політики «перебудови» і «гласності» з намаганнями ввести 

в оману власний народ, приховати від нього правду викликало хвилю обурення, 

стихійних протестів, котрі вже не можна було зупинити. 

Серед організаційних структур, які висловлювали системі відверті 

протести, був Український культурологічний клуб, створений у Києві 1987 року. 

Він об’єднав зусилля багатьох знаних дисидентів, невтомних борців за 

державну незалежність, представників науки й культури. У Києві відбулася 

низка культурно-мистецьких акцій, виставок митців нового покоління. Серед 

них ― одна з перших під назвою «Погляд» у Київському політехнічному 

інституті (1987), що продемонструвала нові художні форми та підходи до 

образного мислення.  

Однак основні події національного значення на зламі 80―90-х років 

розгорталися у Львові. Саме тут уперше піднято історичний синьо-жовтий 

прапор. Спочатку його встановлено на Високому замку, а у квітні 1990 року ― у 

центрі міста, на Львівській ратуші. Ще раніше (у травні 1989-го) у місті 

відбулася установча конференція Народного Руху України, який згодом 

перетворився на потужну політичну організацію, що гуртувала значні 
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патріотичні сили. Важливим символом новітніх перемін стало демонтування у 

Львові пам’ятника Леніну, в постаменті якого виявлено надгробні плити 

українських січових стрільців. Велелюдні мітинги та демонстрації 

супроводжували процеси підготовки до виборів у Верховну Раду України 

першого скликання. Свідченням загального піднесення, розгортання 

національного руху на всій території держави став на початку 1990 року «живий 

ланцюг» між Львовом і Києвом. Своєрідний широкомасштабний перформенс із 

величезною кількістю учасників відбувся з нагоди Дня Злуки. Зусилля 

українських патріотичних сил увінчалися реалізацією споконвічної мрії ― 

офіційним затвердженням державної символіки та проголошенням Акта 

проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. 

На тлі суспільно-політичних перемін кінця 1980-х ― початку 1990-х років 

швидко змінюється культурно-мистецьке середовище Львова: «…Можемо 

спостерігати надзвичайно цікаве й прикметне явище ― динамічний процес 

повернення того, що, як видавалося радянській владі, було остаточно знищене 

за майже п’ятдесятилітній період її панування. Сказане насамперед стосується 

небувало швидкого відродження неформальних культурних організацій, 

мистецьких об’єднань і колективів. Згаданий феномен насправді вражає, є 

переконливим свідченням незнищенності традицій львівського мистецького 

середовища, яке, скинувши облуду, немов би поступово поверталося до свого 

природного, довоєнного стану» [27, с. 73]. 

Серед інших організацій нового типу варто згадати насамперед 

«Товариство Лева» (1987) і «Ґердан» (1989). За їхньої безпосередньої ініціативи 

організовано та проведено міжнародну Бієнале сучасного українського 

образотворчого мистецтва «Відродження» (1991), яка стала другою 

широкомасштабною мистецькою подією після Івано-Франківської «Імпрези» 

(1989).  
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Вирізнялася також діяльність мистецького об’єднання «Шлях» (створене 

1988 року). Його члени прагнули відродити й продовжити подвижницькі справи 

знаменитої в довоєнний час АНУМ (Асоціації незалежних українських мистців). 

Вони розгорнули активну співпрацю з колегами з інших реґіонів України, 

зокрема з київським «Поглядом».  

Значною подією стало заснування у Львові альтернативної до колишньої 

офіційної Спілки художників УРСР організації ― Клубу українських митців 

(КУМ, 1989). Його члени, авторитетні художники середнього й молодшого 

покоління, організовували численні виставки, доброчинні мистецькі акції, крім 

того, започатковували періодичні видання (наприклад, альманах «Мистецькі 

студії» чи дитячий журнал «Куманець» з 1991 року). Учасники КУМу заклали 

основи колективної мистецької акції, яка до сьогодні щорічно відбувається у 

виставкових залах Львівського палацу мистецтв, ― осіннього салону «Високий 

Замок» (перший вернісаж відбувся 1997 року). На тлі пожвавлення мистецького 

життя в Україні окремим важливим вектором їхньої діяльності було творення 

партнерських виходів у навколишній світ, налагодження контактів з 

художниками української діаспори й колегами за кордоном. 

Інтерес до творчості художників-емігрантів можна виділити як ще одну 

характерну складову культурно-мистецького життя міста зазначеного періоду. 

Порівняно з іншими різновидами мистецтва, очевидно, найлегшими для 

перевезення в Україну були графічні твори. Саме тому на зламі 80―90-х років у 

львівських виставкових залах відбулися вернісажі творів видатних художників 

― С. Гординського (1989), Е. Козака (1990), Я. Гніздовського (1990). До часів 

вільного спілкування наших митців з Парижем, європейським центром 

світового мистецтва, повернули шанувальників мистецтва великі, програмно 

підготовлені експозиції «Бойчук. Бойчукісти. Бойчукізм» і «Мистецтво Львова 

першої половини ХХ ст.» (Львівська картинна галерея, 1990, 1994). 
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Загалом динаміка згаданих подій дає підстави стверджувати, що львівське 

творче середовище того часу активно розвивалося, рясніло культурно-

мистецькими акціями, відкривало нові імена та явища. Однак до середини 90-х 

років воно поступово втрачає своє домінантне загальнодержавне значення. Це 

пов’язано «…зі стійким стереотипом і відвертим небажанням владних структур 

відходити від принципів жорсткої централізації, а також з усе очевиднішим 

процесом «розмивання» національних пріоритетів на державному рівні, що у 

свою чергу вело до посилення тиску на західні регіони з метою зниження їхньої 

провідної ролі в духовно-культурних сферах» [27, с. 123]. Процеси 

комерціалізації сучасного мистецтва й творення структур арт-бізнесу 

переносяться до Києва. У столиці відбуваються основні мистецькі події ― 

всеукраїнські ярмарки та арт-фестивалі.  

Остаточне падіння «залізної завіси» вело до швидкої та остаточної втрати 

панівного значення ідеології соцреалізму. У мистецький світ України 

поверталося розмаїття течії модернізму, довгими роками збережене у творчості 

нонконформістів. Воно становило своєрідний часовий анахронізм, котрий 

згодом спричинить цілком закономірне зацікавлення фахівців, які дадуть йому 

таку оцінку: «Феномен українського аванґарду, штучно перерваний на довгі 

десятиліття, по-новому оновлений, достойний впровадження в євро- та світовий 

контекст» [42, с. 91]. 

Прорвавши інформаційну блокаду, українські художники поруч з 

поверненням до модернізму намагалися пізнавати й адаптовувати новітні, 

невідомі їм філософські погляди та ідеї. Йдеться про постмодерністські течії, 

котрі ніколи не виникали на українському ґрунті, а сам постмодернізм не 

приходив природним, еволюційним чином на зміну модернізму.  

Зазначимо, що все це відбувалося на тлі пошуку втраченого коріння, 

стрімкого становлення національних пріоритетів. Отож, можна було 

спостерігати дивні рухи: «Світосприймання українського етносу надзвичайно 
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загострене внаслідок багатовікового перебування начебто в тіні свого «старшого 

брата» ― Росії. Цей дискурс яскраво виявляється у двох різноспрямованих 

тенденціях ― у гордому прагненні до культурного і національного 

самоутвердження, яке розвивається часом у добровільну самоізоляцію і, з 

іншого боку, у підвищену здатність адаптувати або ініціювати іноземну 

культуру» [54, с. 330; ]. Сказане пояснює, що показове захоплення частини 

художників таким чужим для нас явищем як постмодернізм стало фактично 

крайнім проявом реакції на тривалу залежність України від північно-східного 

сусіда. 

Переміни зачепили практично всі сфери творчої діяльності, але 

найпомітніші зрушення відбувалися в малярстві, якому дуже швидко вдалося 

зайняти провідні позиції. Натомість найінертнішою виявилася скульптура, адже 

стереотипи радянського минулого в ній були найстійкішими. Їй доручали 

вирішення найважливіших ідеологічних питань, найдорожчі державні 

замовлення. На виставках найвищого рівня вона завжди посідала чільне місце.  

Соцреалізм, по суті, продовжив практику класицизму-академізму. Однією 

з характерних ознак було повне вилучення з об’ємної пластики кольору. Його 

впровадження, як і будь-які інші відхилення від реалістичного відображення 

дійсності, а насамперед людської фігури, неодмінно зараховувалося до 

«формалізму». Недаремно радянські довідкові видання стверджували: 

«Скульптура ― вид образотворчого мистецтва, ... представляє переважно 

фігури людей, рідше ― тварин, іноді ― пейзаж і натюрморт ... сила впливу 

скульптурних образів ― в їх наочній переконливості» [145, с. 317―318]. 

Очевидно, що таке трактування скульптури принципово заперечувало не лише 

незображальну, нефігуративну пластику, а й усі інші «ізми». Складалося 

враження, що українська скульптура існувала так, немов би й не було творчого 

доробку геніального О. Архипенка, його новаторських відкриттів, визнаних у 

всьому світі. 
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На тлі певного застою важливо, однак, відзначити той факт, що львівська 

скульптура (а загалом і західноукраїнська) виявляла свою специфіку, 

відрізнялася від творів зі східних теренів, які тривалий час перебували під 

радянською владою. Саме ця специфіка давала змогу легше засвоювати нові 

художні прийоми та мистецькі віяння. Сказане вповні стосується жанру 

скульптурного портрета. 

Портретна скульптура Львова другої половини 80-х ― 90-х років 

становить складне та суперечливе явище, багате на новації та творчі відкриття. 

Значною мірою ― це історія людей і країни, увічнена в глині, камені та бронзі. 

Твори цього періоду можна розділити на три основні групи. До першої належать 

портрети реалістичного характеру авторства художників, яких у попередніх 

розділах ми зараховували до середнього покоління. Практично всі вони за 

радянських часів були учасниками офіційних виставок і могли отримувати 

замовлення на виготовлення творів монументальної скульптури. Лояльність до 

тоталітарного режиму, однак, не заперечувала в багатьох з них не лише 

розуміння реальних мистецьких цінностей, а й творення композицій, які, звісно, 

не могли бути показані глядачеві та належали до «формалізму». До цієї групи 

зараховуємо й митців молодшої ґенерації, які дотримуються реалістичної 

пластики. 

Другу групу становлять праці нонконформістів, нечисленної групи 

художників, які не йшли на компроміси. Їхня принципова позиція 

утверджувалася в суперечливі, сповнені надій роки «відлиги» на основі 

збереження образотворчих здобутків модернізму. Специфічним явищем 

львівського мистецького середовища стала активна праця частини таких авторів 

у сферах декоративно-ужиткового мистецтва, де ідеологічний контроль був не 

таким жорстким [131]. 

Третя група об’єднує представників молодшого покоління, творче 

становлення яких відбувалося переважно в роки незалежності. Їхня портретна 
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скульптура позначена оригінальними пластичними вирішеннями, 

несподіваними формами, наближеними до постмодерністського мислення, 

застосуванням матеріалів, які раніше не зустрічалися в скульптурі. Композиції 

такого плану можуть виходити за межі традиційного розуміння скульптурної 

пластики, нести певні ознаки поп-арту, інсталяції чи концептуального 

мистецтва. 

 

4.2 Традиційна течія реалістичного скульптурного портрета 

У другій половині 80-х ― 90-х роках активну творчу позицію займають 

старші скульптори, яких ми в попередніх розділах зараховували до середнього 

покоління. Серед них виокремимо насамперед Е. Миська та І. Самотоса.  

Еммануїл Мисько залишається неперевершеним майстром скульптурного 

портрета. Портрет є не лише улюбленим жанром художника, «він його вислів 

власної думки і відображення навколишнього світу, творення образу сучасника» 

[21, с. 4]. Неординарність творчого мислення скульптора проявилася в низці 

неповторних, самобутніх праць. Оригінальністю художньої мови вирізняється, 

зокрема, скульптурний портрет Миколи Бідняка (1997) (рис. А. 4.2.1). Образ 

художника непростої долі, який, втративши в роки війни руки, продовжував 

малювати вустами, Е. Мисько виконав шляхом навмисного укрупнення 

виразних пластичних форм. Вони символізують силу волі, неймовірну 

працездатність М. Бідняка. В овалі обличчя вирізняються глибокі, ледь 

примружені очі, масивний ніс, тонкі стулені вуста. Масивні надбрівні дуги 

підтримують глибокі горизонтальні складки на чолі. Довершує загальний образ 

натхненного творця невелика борідка й густе хвилясте волосся. Голова 

художника стійко та могутньо увиразнюється на довгій шиї, ніби на постаменті. 

Цей композиційний прийом до певної міри асоціюється з тим фактом, що 

М. Бідняк творчо працює без допомоги рук. Грубими динамічними штрихами 

скульптор надає обличчю рис витривалості, непохитної волі, потужної духовної 
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енергетики. Образ покликаний вселяти глядачеві віру в те, що кожна людина 

може практично все здолати, ніщо не завадить сильній особистості 

утверджуватися та перемагати в непростих перипетіях життя [80]. 

Ще одну непересічну особистість відтворив Е. Мисько ― скульптурний 

портрет львівського художника Карла Звіринського (1998) (рис. А. 4.2.2). 

Напружена експресія ліплення, віртуозність творення пластичних форм, 

невловимі деталі подібності образу портретованого притаманні цьому портрету. 

Авторові вдалося відтворити психологічний образ видатної особистості, яка 

відіграла особливу роль у збереженні львівського повоєнного мистецького 

середовища. Скульптор немов би відчув внутрішній пульс самовідданої праці й 

життя К. Звіринського, суть його характеру та духовні якості. Добрі проникливі 

очі, сховані за масивними окулярами, великий ніс, тонкі, чітко окреслені вуста, 

гострі контури підборіддя з невеликою борідкою і гладко зачесане волосся на 

потилиці ― здавалось би, усі деталі притаманні багатьом людям. Однак їхні 

пропорції, композиційне зіставлення є неповторним. Глядач із першого погляду, 

без зайвих зусиль упізнає саме неординарну особистість К. Звіринського. Як і в 

попередній праці, голова портретованого гордо височіє на довгій шиї, ніби на 

п’єдесталі. Скульпторові вдалося створити образ митця доступним, 

проникливим, чуттєвим і водночас сповненим творчої незалежності й 

натхнення. 

Посеред галереї скульптурних портретів Е. Миська 90-х років минулого 

століття значне місце посідають погруддя політичних і громадських діячів. 

Серед них ― Михайло Косів (1998) (рис. А. 4.2.3). Скульптор дуже вдало 

підмічає спокійний, проте діяльний характер портретованого, врівноваженість, 

виваженість думки й слова. На невисокому погрудді голова ледь повернена 

вправо, очі прикриті великими окулярами, прямий ніс, вусики над устами й 

характерна ямка на підборідді. Велику роль відіграють окремі деталі, зокрема 

гладко зачесане набік волосся, що дещо нависає над чолом. Шию огортає комір 
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сорочки й краватка, чим підкреслено інтелігентність, високу культуру, 

освіченість героя. У його погляді, відомому тим, хто з ним знайомий, митець 

передав стан задуми, одухотвореність, віру в позитивні переміни. Вибір такого 

душевного стану не випадковий, адже депутат Верховної Ради України п’яти 

скликань М. Косів вніс чималу лепту в становлення і розвиток молодої держави 

в галузі культури й духовності, релігії та краєзнавства, повноцінного 

функціонування української мови та освіти, аналізу актуальних політичних 

проблем [81]. 

Висока професійна майстерність, непересічний талант Е. Миська 

розкрилися в монументальному погрудді Патріарха Української греко-

католицької церкви Йосифа Сліпого (1998) (рис. А. 4.2.4). Він «був живим 

втіленням долі української церкви і нашого народу в ХХ столітті … став 

голосом «мовчазної церкви» та її духовною опорою, ніколи не забуваючи про 

тих своїх земляків, які й далі каралися в неволі» [111, с. 233]. Скульптор створив 

духовний, величний і гідний образ Патріарха: його погляд проникливий і 

водночас ніжний, очі мудрі, ледь примружені, з невеликими зморшками 

довкола, густі брови низько нависають над очима. Високе чоло під ошатним 

хвилястим волоссям, прямий ніс, пишні закручені вуса та акуратна гостра 

борідка.  

На плечах портретованого священичий одяг, на якому легким рельєфом 

проглядається орнаментована тканина ― гаптована чи вишита, з глибокими 

складками на раменах. На грудях, на трьох симетрично перехрещених ланцюгах 

розташовані атрибути патріаршого сану ― хрест, образки Ісуса й Богородиці з 

дитям. Усі згадані атрибути з любов’ю, майстерно опрацьовані: контури 

постатей на образках, чіткі риси обличчя, шрифтові написи, обрамлені 

орнаментальними смугами. Між образками вдалим акцентом вирізняється 

масивний подвійний хрест чітко нанесеною оздобою. Особлива органічна 

єдність духовної та фізичної краси портретованого робить працю величною, 
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сповненою внутрішньої сили, формує образ непереможного українця, 

достойного духовного наставника й сина скривдженого, але нескореного 

народу. Портрет ніби нагадує, що час рано чи пізно все ставить на свої місця, 

скидає з п’єдесталів фальшивих героїв і, навпаки, підносить вгору справді 

великих людей, пам’ять про яких не зникає, а продовжує жити в книгах, 

кінофільмах, творах мистецтва. Саме такою, однією зі знакових фігур є великий 

Патріарх Йосиф Сліпий. 

Відкритість до новітніх тенденцій і водночас глибоке проникнення у 

традиції національної художньої культури окреслилися в роки незалежності у 

творчості І. Самотоса [125]. Талант монументаліста, схильного до узагальнення 

пластичної мови, допомагає йому знаходити в станкових творах найвиразнішу 

форму, висловити через неї найважливішу творчу ідею, пізнати глибинну 

сутність зображуваного, втілювати в образах певні філософські думки. Сила й 

переконливість створених портретів, історичних особистостей чи сучасників 

скульптора, визначається складною та неординарною взаємодією проблем 

форми і змісту. Портрети цього періоду ― це галерея образів людей, сильних 

духом. Серед героїв ― гетьмани І. Мазепа та І. Виговський, працю над 

портретами яких художник розпочинає наприкінці 90-х років і завершує на 

початку 2000-х років. Вони символізують втілення непоборного духу 

українського народу в його боротьбі за волю. У них відчуваємо не лише 

героїчне минуле, а й актуальні ідеї сучасного моменту нашої історії [31, 

c. 119―125; 126, с. 3―16]. 

В образах сучасників ― художників, літераторів, учених, громадських і 

політичних діячів, рідних і близьких митцеві людей ― І. Самотос прагне 

відтворити почуття гідності особистості, горіння душі, яке робить людину 

внутрішньо вільною. Сукупність формально-виражальних чинників обирається 

завжди індивідуально, відповідно до характеру портретованого. Скульптор 

помітно розширює коло творчих інспірацій. Його захоплює барокова 
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драматургія, експресія композиційно-пластичного мислення Й. Пінзеля 

(недаремно 1996 р. він створює погруддя цієї загадкової історичної постаті). 

Філософською споглядальністю, гармонією, душевною рівновагою, чистотою 

ліній, особливою умовно-символічною мовою вислову хвилює митця давня 

українська ікона.  

Синтезуючи різноманітні впливи, художник, проте, залишається вірним 

собі: у кожному його творі відчутна авторська манера. У тогочасних портретах 

актора С. Максимчука (1983), художників В. Патика (1983) і З. Кецала (1983) 

(рис. А. 4.2.5), лікаря М. Вруського (1983), мистецтвознавця Я. Запаска (1985), 

письменника П. Загребельного (1987), болгарського художника Г. Стоянова 

(1988) виразно домінує сміливе пластичне моделювання, чітко окреслена 

контуром загальна маса голови, жива пластика обличчя, глибокі вирізи очей, 

динамічні складки волосся.  

На зламі 90-х ― 2000-х років композиційна структура портретів 

І. Самотоса набуває особливої просторової активності, а пластика ― експресії 

[33, c. 89―91]. Він створює низку образів людей, для яких творчість є не лише 

професією, а й способом життя. Вони живуть за принципом «Я мислю і творю, а 

отже, живу». У зображеннях Любомира Медведя, Андрія Бокотея (рис. А. 4.2.6), 

Бориса Возницького (рис. А. 4.2.7), у композиції «Скрипаль», яка відтворює 

портрет батька, глядач стає свідком творчого процесу, що відбувається на його 

очах. Ефекту присутності скульптор досягає за допомогою тактовного 

залучення в композицію певних атрибутів творчості митців: у руках Л. Медведя 

― пензель і палітра, у А. Бокотея ― скловидувна трубка, погруддя Б. 

Возницького вписане в прямокутну раму, скрипаль тримає скрипку й смичок. 

Важливим елементом композиції у згаданих працях стає простір. Він не лише 

оточує пластичні форми, а й пронизує їх, моделює, стає таким чином дієвим 

виражальним засобом [33, с. 89―91]. 
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Згадане оригінальне просторове вирішення притаманне, зокрема, 

скульптурній композиції «Скрипаль. Портрет батька». Образ музиканта ніби 

виринає з простору, змонтований на невеликій квадратній підставці та тоненькій 

металевій опорі. Реалістичне зображення голови несподівано поєднано зі 

сюрреалістично гіперболізованим трактуванням рук ― та, що тримає смичок, 

оперта на підставку, кисть іншої, обрамлена манжетом, ― на грифі скрипки. 

Голова скрипаля ретельно опрацьована: глибокі задумані очі з густими бровами, 

прямий ніс, виразні вилиці, високе чоло й хвилясті пасма волосся. Голова ледь 

нахилена вліво, підборіддя притулене до скрипки. На погрудді музиканта 

вгадуємо святковий концертний костюм з великим метеликом під шиєю. 

Музичний інструмент подано в узагальнених, недеталізованих формах. Дещо 

неприродні рухи скрипаля ніби оправдані появою образу з потойбіччя, 

звучанням музики, згустком творчої енергії, що породжує талановите 

виконання. Скульптурний портрет батька-музиканта художник створює немов 

би на одному диханні, у творчому екстазі, бачимо переплетення двох 

мистецьких стихій ― музика і пластична гармонія [33, с. 89―91]. 

У другій половині 80-х ― 90-х роках значно активізуються художники, 

які раніше вважалися молодими, а тепер вповні можуть бути зараховані до 

середнього покоління. Дотримуючись реалістичних позицій, вони водночас 

схильні до новаторства, нових формальних і образотворчих підходів. Одним з 

таких є Я. Скакун. Його творам притаманні ліризм, докладне дослідження 

найменших психологічних нюансів натури. Особливу увагу скульптор постійно 

зосереджує на портреті, який у його власній системі засобів художньої 

виразності набуває нових рис [32, с. 74―85].  

Для Я. Скакуна характерним є прагнення перенести акцент із 

розповідності на образне втілення теми, по-новому осмисленої та оціненої 

автором. Основне для художника ― виявлення свого особистого ставлення до 

відображення життєвих явищ чи фактів, утвердження у такий спосіб авторської, 
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суспільної та естетичної позиції. Суб’єктивне начало творчості Я. Скакуна 

докорінно змінює образно-пластичну структуру його творів. 

Для дзеркального залу Львівського національного академічного театру 

опери та балету ім. Соломії Крушельницької Я. Скакун виконав кілька портретів 

низки видатних українських співаків ― Соломії Крушельницької, Модеста 

Менцинського, Олександра Мишуги, видатного українського сценографа, 

народного художника України Євгена Лисика та диригента Ярослава Вощака. 

Навмисно акцентований елемент академічної реалістичності у створених 

художником образах суголосний з ідеєю формування в театрі своєрідної галереї 

пам’яті. Окрім того, кожен бронзовий бюст несе власну динаміку, вдало 

відтворюючи харизму творчої особистості. Образи видатних митців, пройняті 

глибоким психологізмом, збуджують емоційну реакцію глядача [32, с. 76―78]. 

Роботу над скульптурним втіленням постаті патронеси Львівської опери 

Я. Скакун розпочав наприкінці 90-х років минулого століття (бронзовий бюст 

Соломії Крушельницької був встановлений у дзеркальному залі з нагоди 130-

річчя від дня народження співачки 2002 року) (рис. А. 4.2.8). Скульпторові 

вдалося створити глибокий психологічний образ, у якому гідність і сила волі, 

нестримна енергія, мужність у душевних незгодах і фізичних стражданнях 

органічно поєднується з лагідною вдачею, ліричними настроями. Риси обличчя 

співачки змодельовані напрочуд м’яко, їхня строгість не заперечує відчуття 

вишуканої жіночої краси й артистизму. Складний ракурс погруддя вдало 

підкреслює силу творчого інтелекту героїні. Особливий вогонь пристрасті, що 

завжди підкорював слухачів знаменитої співачки, надзвичайна працелюбність і 

природна обдарованість ввели її в сузір’я найвидатніших вокалістів XIX ― XX 

століть [32, с. 80]. 

Композиція портретного зображення Олександра Мишуги (рис. А. 4.2.9), 

відомого українського оперного співака, педагога й мецената, побудована на 

зіставленні стрімких рухів і пластичних об’ємів і контурних ліній, що посилює 
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враження динаміки, невимушеної артистичності. Скульптор прагне донести до 

глядача образ минулої епохи, не зловживаючи при цьому зовнішніми 

характеристиками. Він обирає лише ті деталі, які допомагають глядачеві «увійти 

в образ», вникнути в його глибинну поетичність. Згадаймо, що Степан 

Чарнецький, автор відомих українських пісень, називав О. Мишугу «співаком з 

Божої ласки». Здається, що саме ці слова відтворює Я. Скакун у скульптурному 

погрудді. 

Привертає увагу скульптурне погруддя Євгена Лисика (рис. А. 4.2.10), 

якого митець зображує з пензлями та палітрою, шанобливо пригорнутими до 

грудей, як найвищою цінністю. Одяг видатного майстра сценографії трактовано 

узагальнено, без зайвої деталізації, що дає змогу глядачеві зосередити увагу на 

обличчі. Погляд напівзаплющених очей демонструє самозаглиблення та глибоку 

філософію творчої думки портретованого. Вольове підборіддя та досить високе 

чоло вказують на природну силу волі та наполегливість творця. Засобами 

художньої мови скульптор зумів підкреслити велич Євгена Лисика, який підняв 

українську театральну культуру до духовних висот і якому, на жаль, не 

судилося творити в часи незалежної України [32, с. 81]. 

Як бачимо, у процесі портретування Я. Скакун переважно звертає увагу на 

зовнішні деталі, котрі, однак, бувають дуже промовистими. Цей підхід дає змогу 

через окремі елементи, тобто щось часткове, побачити ціле, і таким чином 

зрозуміти суть людської природи в різноманітних її проявах. Завдяки створенню 

історичних портретів автор прагнув не лише проникнути в духовне життя та 

свідомість героїв, зафіксувавши його в певних зовнішніх деталях ― жестах, 

міміці, виразі очей, а й відтворити глибинні психічні процеси минулого. 

Особливе місце в системі засобів розкриття психологічного стану обраних 

постатей Я. Скакун відводить живій «мові» очей. У його творчості домінує 

добре помітна мова почуттів, яка зазвичай зорієнтована на розкриття душевних 

станів (часто дуже складних і суперечливих) зображуваного персонажа. Праці 
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скульптора дають нам яскраві образи видатних культурних діячів минулого, 

через осмислення життя і діяльності яких сучасник доходить до глибшого 

розуміння понять свободи, честі, совісті, любові, патріотизму [32, с. 83]. 

Ще однією помітною творчою постаттю у львівському мистецькому 

середовищі є Л. Яремчук ― автор і співавтор багатьох пам’ятників [147]. До 

найвідоміших належать композиції на могилах Володимира Івасюка і 

Станіслава Людкевича, встановлені на Личаківському кладовищі. Значну увагу 

приділяє художник також створенню станкових скульптурних портретів. 

Привертає, зокрема, увагу образ Данила Галицького (1981) (рис. А. 4.2.11). 

Автор обирає несподіваний образно-композиційний прийом і подає князя-

володаря в складному динамічному повороті. Рух і активність героя передано 

розмахом рук. Князь немов би своїм поглядом звернув увагу на ту низовину, на 

якій невдовзі постане нове місто. Глядача вражає його вдумливий і внутрішньо 

заглиблений погляд, завдяки якому здається, що саме в цей момент верховний 

правитель Галицько-Волинської держави ще раз обдумує власні плани 

розбудови та оборони нового міста Лева. У повороті голови й статурі 

прочитується урочиста велич володаря. Зосереджуючи увагу на обличчі, 

скульптор водночас конкретизує деталі одягу. У такий спосіб художник досягає 

власної манери відтворення внутрішнього стану людини, стомленої бойовими 

походами, але готової прийняти важливе, а в дечому й доленосне рішення. 

Створений образ Данила Галицького авторства Л. Яремчука справляє сильне 

враження, актуалізує процес самоідентифікації конкретної людини та українців 

загалом, відродження нашої історії та національного духу. Незважаючи на 

колосальну часову дистанцію між епохою Данила Романовича та Україною 

останньої чверті ХХ ст., передана скульптором постать короля, такі його 

важливі характеристики як мудрість і сила, заслуговують на запозичення 

сучасними державними мужами [148, с. 38]. 
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Неповторною творчою манерою художника позначені жіночі образи ― 

«Голубина пісня» (1980) (рис. А. 4.2.12), «Оксана» (1980) (рис. А. 4.2.13), 

портрет «Соломійки» (1980) (рис. А. 4.2.14), «Дівчина з книгою» (1982), портрет 

Л. Кадирової (1984) та ін. Потужним струменем у них звучить тема краси, 

молодості, глибини почуттів і відкритості до світу. У кожному з перелічених 

образів автор підкреслює щось індивідуальне та оригінальне. Диференціація рис 

жіночої принадності через мінливість настроїв, через розуміння гнучкості 

молодого тіла в кожному окремому випадку персоніфікує символічну красу 

пробудження природи. Мандруючи пластичними композиціями, Л. Яремчук не 

перестає нас дивувати багатством способів маніфестації гармонії. Його цікавить 

не один лише інтимний вимір людини у вузьких параметрах її буття, а 

сукупність факторів, що урухомлюють усі її зв’язки зі світом. Задума, бажання, 

очікування, зрілість фахових завдань знайшли в Л. Яремчука сприятливий 

естетичний і практичний ґрунт [148, с. 45]. 

На зламі 80―90-х років наполегливість авторських шукань у митця 

розгортається з новою силою. У цей час з’являється значна кількість 

оригінальних портретів, переважно жіночих. Найповніше творче дозрівання 

скульптора характеризують слова львівського мистецтвознавця Р. Яціва, який 

влучно зазначає, що увесь тематичний діапазон творів кінця 80-х років через 

образно-виражальні засоби підпорядковується духовно-піднесеному тонусу 

людського індивідуума в лірико-інтимній і драматичній модифікаціях. Свій 

індивідуальний шлях Л. Яремчук розпочав за оптимального балансу 

романтичного пориву та суспільних орієнтирів. Його увага ковзала між 

конкретно-чуттєвими образами та персоніфікаціями. Бувало, що тему 

випереджувала пластична ідея, форма втрачала внутрішню мотивацію, аж доки 

не налагодилася власна світоглядна оптика. З нею скульптор окреслив ті пункти 

життєвої філософії, які найбільше збігалися з його віковим статусом і 

темпераментом [148, с. 41]. За словами Р. Яціва, у творчості скульптора «в одну 
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тематичну лінію 1980-х років уклалася велика група портретів і сюжетно-

метафоричних композицій. Два однаково важливі для мистця завдання 

поєдналися у цьому творчому пориві. З одного боку, упорядкування власних 

емоційних ресурсів, з іншого ― узгодження авторської художньої стратегії з 

високою (академічною) класикою» [148, с. 55].  

У творчому доробку Л. Яремчука 90-х років портрети Тараса Шевченка 

(1990, 1991), Івана Франка (1990) (рис. А. 4.2.15), Андрея Шептицького (1990), 

Йосипа Сліпого (1991), Михайла Грушевського (1994) (рис. А. 4.2.16), 

В. Липинського (1994) (рис. А. 4.2.17), Й. Гайдна (1996), Ольги Басараб (1999) 

(рис. А. 4.2.18). У них простежується нова хвиля внутрішнього творчого 

піднесення скульптора, яка демонструє виконання завдань підвищеної фахової 

складності. Портрети цього десятиліття виражають ідею уславлення величної 

історичної епохи, періоду становлення державної незалежності. Кожен портрет 

має відмінну композиційну будову та, відповідно, спосіб мови пластичного 

узагальнення. Важливу роль відіграє атрибутивний супровід, що чітко й 

зрозуміло означує час і культурно-символічні особливості персоналії. 

Реалістичне трактування облич історичних і культурних діячів є впевненим і 

переконливим. Внутрішній рух, який немов би пронизує погруддя, наповнює їх 

певним алегоричним змістом, сприяє ефективному емоційно-образному 

звучанню. Тематичний діапазон творів Л. Яремчука й надалі значно 

розширюється. У кожному портреті художник бачить можливість розкрити ще 

одну грань складного образного сприйняття моделі, вийти на вищий щабель 

світорозуміння, хоча б у невеликому його сегменті [148, с. 58―65].  

У процесі творчого зростання поетапно відбувалося й опанування 

скульптурних матеріалів. Початкове ліплення портрета в глині передбачало 

наступне його переведення в бронзу, інколи у штучний мармур чи виконання в 

техніці «виколотки». Поступово автор віддає перевагу тесанню в камені, 

здебільшого вапнякової породи. Матеріал спонукає митця до втілення багатьох 
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формальних ідей. Творчий імпульс, який визрів у середині 90-х років, 

кардинально змінює естетичну установку в станково-декоративних вправах 

скульптора. Значну роль відіграло те, що в 90-х роках Л. Яремчук взяв участь у 

кількох скульптурних симпозіумах. Там він сміливо експериментує в матеріалі, 

ефективно застосовуючи його природні властивості для створення портретів. 

Пісковик доброго ґатунку дає свободу імпровізації в ліричних образах. Так 

з’являються портрети «Соломійка» (1992) (рис. А. 4.2.14), «Мати з дитям» 

(1995), «Дівчинка» (1997), «Русалка» (1997), «Ольга Басараб» (1999) (рис. А. 

4.2.18), «Вмита росою» (1999). Вони дивують глибиною асоціативного впливу й 

багатством художньо-виражальних прийомів.  

Упродовж 1995―2000 років скульптор виконав чимало портретів, які не 

лише змінили загальну конфігурацію та структуру його творчості, а й внесли 

нові орієнтири на конкретні духовні цінності та естетичні ідеали. Відбулося 

глибинне інтонаційне збагачення емоційно-енергетичної платформи 

скульптурної пластики. Окрім достовірних зображень ясною ієрархією 

означувальних атрибутів, з’явилося чимало знаково-асоціативних форм, що 

розкривають природну автентику матеріалу. Його неповторну фактуру митець 

вміло використовує для створення ексклюзивних поетичних розробок образів, 

які за глибиною рефлексій світла змагаються хіба що з першими відкриттями 

витоків краси й досконалості. Невипадково Р. Яців зазначає: «Л. Яремчук 

уособлює найкращі характеристики скульптурного фаху на стику української 

традиції та морфології сучасного мистецтва. Простір його творчості ― це, 

почасти, й той простір, який уже сьогодні енергетично облагороджує вужчий і 

ширший життєві контексти, спрямовуючи суб’єктів сучасності до уважнішого 

вдивляння у сенс свого національного призначення» [148, с. 56]. 

Цікавий своєю творчістю львівський художник В. Гоголь. У доробку 

відомого скульптора значне місце посідає портрет. Причому у творчості митця 

жіночі образи мають особливе значення. Портрет філіппінки (1992) (рис. А. 
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4.2.19) знайомить глядача з естетичними ідеалами інших народів. Створюючи 

образ сильної особистості скульптор робить акцент на складності внутрішніх 

психічних переживань молодої красивої жінки. Твори «Мама» (2004), 

«Астроном» (2005), «Кабелярка» (2005), виконані у гіпсі, характерні 

індивідуальним творчим підходом до кожного образу. У жіночих портретах 

лейтмотивом проходить думка про сенс життя, вагу вчинку, жертовності як 

важливої умови досягнення омріяного. 

У портретах В. Гоголь напрочуд влучно фіксує психологічні стани людей 

у час соціальних змін, які відбуваються в суспільстві. Візуальні образи у 

виконанні відомого митця відображають думки, почуття, установки 

культурного розвитку суспільства, усі вони становлять особливий інтерес для 

мистецтвознавців. Портрети В. Гоголя є унікальним пізнавальним матеріалом, з 

якого можна почерпнути дуже багато закодованої інформації. Портрет домінує 

у візуальному повідомленні, оскільки зоровий модус домінує відносно інших 

форм чуттєвості. Отже, зображення людей є найефективнішим засобом впливу 

на цільову аудиторію. Особливо цікава трансформація жіночого образу в 

портреті, зміна параметрів жіночого «ідеалу», що завжди був актуальним для 

українського суспільства. 

Автор у створенні образу галицького князя Ярослава Осмомисла (1992) 

(рис. А. 4.2.20) поетично характеризує його велич, військову силу, стратегічне 

значення його володінь для тогочасної геополітики, які найяскравіше 

виявлялися у його контактах (військових, дипломатичних, торговельних, 

шлюбно-династичних) із сусідніми державами. У портреті художніми засобами 

підкреслена роль Ярослава як князя, славетного воїна, мудрого політика й 

стриманого дипломата. Водночас можемо ствердити, що скульптор поставив 

собі досить амбітне завдання ― створити яскравий пам’ятний образ князя, який 

відображає його велич і значні заслуги на ниві розбудови власної держави. 
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Збірний образ гетьмана як українського державця, діяльність якого мала 

величезний вплив на історичну долю України, втілена в композиції «Гетьман» 

(1991) (рис. А. 4.2.21), де В. Гоголь силою таланту й художніми засобами 

творить образ сильного й мудрого та виваженого ватажка. 

Портретна композиція «Філософи» (1991) (рис. А. 4.2.22) у контексті часу 

створення є напрочуд актуальною. Образ «філософа» у розумінні скульптора, 

який звернувся до цієї теми в час становлення незалежності України, означає 

передусім образ думки. У композиції, яку складає потрійний портрет, В. Гоголь 

актуалізує ідею, що філософування становить собою експеримент з 

непередбачуваним результатом, спробу «змінити не тільки те, що ти думаєш, 

але навіть і те, що ти є». Митець вперше простежує коеволюцію образу 

філософа та образу людини, доводячи, що сучасні мислителі, як і раніше, 

приписують свою духовну ситуацію людині взагалі. Гуманістична ідея 

алегоричної композиції «Філософи» помітно вирізняється серед численних 

кон’юнктурних портретів багатьох вітчизняних авторів. Загалом же концепція 

вказаного твору, на наше глибоке переконання, значно переростає формат суто 

антропотемпоральних роздумів, захоплюючи кола більш фундаментальних 

парадигм, де сучасника бентежать труднощі становлення української 

державності й культури, які досі намагаються позбутися нічних страхіть 

минулого й остаточно пробудитися до реалій інформаційного світанку 

європейського буття. Метафізичний перехід на цей філософській рівень 

В. Гоголь запрограмував і просторово-композиційно, і фактурно, і навіть 

емоційно-образно. Зокрема це можемо побачити в тому, що на кожному рівні 

відбувається напружене протистояння елементів, які несуть основне змістове 

навантаження, при цьому розслабленість античного хіазму як  втілення певного 

роду спокою і відсутності будь-якої дії, тектонічно переростає у пружний 

вольовий імпульс самоактуалізації, векторно спрямований вгору до нового 

пробудження та нескінченного існування. 
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Обіймаючи посаду професора кафедри монументально-декоративної 

скульптури Львівської національної академії мистецтв, В. Гоголь заявив про 

себе як скульптор і педагог високого професійного рівня. Творчість його 

багатогранна: він працює в ділянці монументальної та станкової скульптури. 

Портрети В. Гоголя експонували на багатьох художніх виставках, твори 

монументально-декоративного профілю встановлені в різних містах і селах 

України й мають широке визнання громадськості. 

Яскравим представником львівського мистецького середовища є 

скульптор і педагог В. Гурмак. Для творчості цього художника властиві цікаві з 

мистецького погляду формалістичні пошуки, заслуговує на увагу й 

нестандартність його мислення, індивідуальна творча манера. Широкий 

діапазон матеріалів, у яких працює скульптор, є поштовхом для творчих 

пошуків у осмисленні портрета. Він творить скульптурні композиції в дуже 

простих, але водночас вишуканих геометричних співвідношеннях, завжди вдало 

використовуючи як доповнення неглибоку фактуру й текстуру, при цьому не 

порушуючи, а підкреслюючи природні властивості та красу матеріалу. 

Найповніше ці риси знайшли своє втілення у портретах А. Кравченко 

(1990) (рис. А. 4.2.23), О. Мікловди (1990) (рис. А. 4.2.24), камерній композиції 

«Народний епос» (бронза, м.  Габрово, Болгарія, 1986), у пам’ятниках 

Т. Шевченкові (м. Надвірна, 1994), І. Франкові (м. Коломия), М. Панчишину 

(м. Львів, 2000) (рис. А. 4.2.25), І. Виговському (Скит Манявський).  

У Тернопільському музеї політичних в’язнів зберігається портрет 

С. Бандери. Автор зображає провідника ОУН у молодому віці, трактує образ із 

почуттям пошани. Рішучий поворот голови відомого політичного діяча 

підкреслює непримиренність і наполегливість у боротьбі за волю України. 

Захоплений багатством душі й бездоганною жіночою красою, В. Гурмак 

створює портрети «Мелодія» (1987) (рис. А. 4.2.26), «Сонячна» (1987) (рис. А. 

4.2.27). Тема жіночої долі близька авторові. Тиха покірливість разом із 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
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внутрішньою силою і рішучістю ― неодмінні риси цих портретів, властиві 

низці жіночих образів. Моральна чистота, щирість, здатність до сильних 

почуттів, мрійливість майстерно, з художнім хистом втілено в портретах 

В. Гурмака. 

Василь Гурмак ― органічний скульптор. Його портрети можна розглядати 

як багатий світ символів, життєвих позицій, відчуттів і почуттів. Його твори 

зазвичай не потребують жодних коментарів, тобто розшифрування, позаяк вони 

відкриті, як навколишній світ, але й покриті таємницею, адже репрезентують 

внутрішній світ людини. У портретах В. Гурмака сфокусований органічний 

погляд на людину, яка є частиною складного світу. У цих роботах не 

відчувається жодного поглинання чи розчинення. Ба більше, їх можна 

трактувати як певне взаємодоповнення, позаяк їхня модель є світом, а з іншого 

боку ― і сам цей світ є певною моделлю. Тут відчувається діалог рівних і 

водночас гармонія мовчання, спроба досягти цілісності особистості. Портрети у 

виконанні В. Гурмака ― це буття з найширшою гамою почуттєвих, естетичних і 

культурних нюансів. Не акцентуючи на контрастах, автор показує уміння 

бачити всі відтінки. 

Стильові й технічні пошуки митця досить органічно ілюструють 

надзвичайно складний, різноплановий, а часто й досить суперечливий 

мистецький дискурс кінця ХХ століття. Щоразу, під час турбулентних 

сходжень, скульптор повертає дзеркало часу від нашого минулого в майбутнє, 

актуалізуючи проблеми творення нових мистецьких образів прозорими 

формулами пластичних висловів. Саме тому при аналізі його портретів впадає у 

вічі вільне володіння історичною пам’яттю культури. 

Як бачимо, львівські художники, дотримуючись реалістичної тенденції в 

трактуванні скульптурного портрета, усе більше схиляються до проявів 

новаторства, активних пошуків і експериментів. Вони активно освоюють нові 
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техніки та матеріали. Значну роль у цьому відіграють процеси відкритості до 

світу українського культурно-мистецького простору.  

 

4.3 Модерністичні пошуки в скульптурних портретах художників-

нонконформістів 

З моменту, коли у Львівському державному інституті прикладного і 

декоративного мистецтва після «засудження проявів формалізму» був закритий 

відділ скульптури (так само, як і відділ живопису), когорту кращих художників 

у цій сфері творчості почали регулярно поповнювати випускники кафедри 

художньої кераміки. Частина з них постійно працювала в скульптурі (В. Гурмак, 

І. Микитюк, Я. Мотика, Володимир  Одрехівський, П. Подолець), інші свідомо 

залишалися працювати в напрямі декоративно-ужиткового мистецтва. Тут вони 

отримували значно ширший простір для творчих пошуків і експериментів. 

До перших належить Я. Мотика, творчості якого притаманна глибока 

філософія творення, втілена в простих, на перший погляд, просторових 

композиціях. Його роботи сформовані ніби без надмірних зусиль, кількома 

штрихами вправних рук митця. Вони цілком позбавлені деталізації, а нерідко й 

достовірності анатомічних пропорцій. Водночас у них завжди вгадується 

яскравий образ портретованого, де характерні риси можуть набирати 

гротескової гіперболізації. Митець є одним з небагатьох українських 

скульпторів, хто послідовно дотримується пластичних концепцій геніального 

О. Архипенка. 

Власні скульптурні підходи Я. Мотика почав реалізовувати ще за 

радянських часів, однак тоді його твори могли бути зараховані до «шкідливого 

формалізму». Природно, що скульптуру такого плану не експонували на 

офіційних виставках. Крім того, важливо зазначити ще один момент: більшість 

композицій художник виконував у керамічних матеріалах ― чорнодимленій 

теракоті чи шамотній масі. Пізніше автор нерідко випалював готові праці разом 
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з традиційними виробами народних майстрів у примітивних стародавніх печах, 

у здавна відомому на Львівщині осередку ― Гавареччині. Тут скульптор 

реалізував багато творчих задумів. Його роботи завжди вирізнялися активним 

пластичним моделюванням, підкресленою експресивністю ручного ліплення. 

Невипадково багато праць Я. Мотики нині зберігаються в колекціях львівських 

музеїв. Серед них ― керамічні скульптури «Т. Шевченко» (1980), «За 

гончарним кругом» (1980), «Козак Мамай» (1981), «До народного джерела» 

(1981), «Троїсті музики» (1982), «Сільський мудрець» (1983), «Гончар Мар’ян 

Бакусевич» (1983), «Козак з човном» (1983). 

Нагадаємо про дві праці митця ― портрети видатних, знакових для 

львівського мистецького середовища постатей. Перший ― шамотне погруддя 

відомого львівського художника Романа Сельського (1980) (рис. А. 4.3.1). Ледь 

нахилена вправо голова й рука у виразному жесті відтворюють неповторну 

індивідуальність митця, якого знали й шанували у Львові, його високу 

інтелігентність, мудрість, скромність і витончену натуру. Високе чоло, ледь 

примружені глибокі очі, масивний ніс із горбинкою, тонкі вуста й гостре 

підборіддя формують риси обличчя. Видовжений, гранчастий об’єм голови 

доповнює хвилясте волосся. Активно акцентує скульптор витончену кисть руки 

митця ― тонкі, довгі, як у музиканта, пальці ледь зігнуті, ніби в роздумах 

торкаються до шиї. Діагональному руху голови й руки вдало протиставлена 

горизонталь плечового поясу. У портреті Романа Сельського скульпторові 

вдалося дуже влучно передати натуру та індивідуальні риси митця, вловити ту 

його неповторну мистецьку силу та «інакшість», які допомагали опиратися 

середовищу, де безроздільно панували ідеологічні постулати. 

Знаного львівського митця Леопольда Левицького (1979-1980, шамот) 

Я. Мотика відтворив у скульптурній півфігурі. Талановитий графік, який 

навчався у Кракові, створив чимало унікальних графічних творів, мав свою 

школу, навколо якої гуртувалася молодь. Сьогодні його праці зберігаються у 
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меморіальному музеї у Львові. Скульптор подав зображення Леопольда 

Левицького несподівано оригінально ― тулуб зігнутий над столом, очевидно, у 

процесі роботи. Композиція виразно асиметрична: голова митця та основна маса 

стола прямують у різні боки. У формуванні образу велику роль відіграють руки: 

одна ― на столі, ніби в очікуванні дії, інша ― зігнута в лікті, підпирає в задумі 

голову. Обличчя виразне, з округлими очима й півдугами брів, прямий ніс, 

міцно стулені вуста й неодмінний аксесуар митця ― округлі окуляри. На голові 

― гладко зачесане волосся із заокругленим чубом. Образ митця дуже виразний, 

незважаючи на відсутність деталей, максимально подібний до оригіналу. 

Простими засобами Я. Мотиці вдалося передати спокійний, врівноважений 

характер, яскраву творчу натуру львівського графіка, який залишив по собі 

багату та цінну мистецьку спадщину. 

З-поміж чималого переліку творчих робіт Я. Мотики вирізняються ті, які 

сміливо можна зарахувати до кращих образів видатних людей сьогодення. 

Однією з них є скульптурний портрет довголітнього директора Львівської 

національної галереї мистецтв, Героя України Бориса Возницького (рис. А. 

4.3.2). На зламі 90-х ― 2000-х років портрет був виконаний у шамоті, невдовзі 

переведений у бронзу (2011).  

Утверджуючи високі інтелектуальні якості портретованого, його 

одухотвореність і внутрішню енергію, скульптор чіткими впевненими рухами 

ніби карбує, монументалізує образ, надаючи йому піднесеного звучання. 

Портрет створений немов би «аля пріма», на одному підході, свіжо, динамічно, 

експресивно, зрештою, так, як жив, працював і розбудовував своє дітище Борис 

Возницький. Риси обличчя чіткі, творені переважно прямими лініями. Виразно 

заглиблені конструкція черепа й міміка м’язів, що відтворює властиву для 

невтомного колекціонера історичних цінностей легку іронічну посмішку. 

Майже прямокутне чоло, жвавий погляд допитливих, з хитринкою очей, прямий 

ніс, чітка горизонталь тонких уст, яку підтримано такими самими паралельними 
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лініями-складками на чолі. Довершує образ пряме довге волосся, маса якого 

ніби нависає над коміром. Цей портрет Б. Возницького можна сміливо 

зарахувати до найвдаліших, незважаючи на лаконізм використаних засобів. 

Образ вражає своєю подібністю до оригіналу: у ньому ніби зафіксовано саме 

той творчий неспокій, неймовірну працьовитість і активність портретованого, 

безупинне вболівання за стан львівського мистецького та музейного 

середовища, за справу примноження та зберігання музейних пам’яток.  

Ще одна яскрава постать ― Р. Петрук, якого тривалий час не допускали 

до офіційного грона львівських скульпторів. Хоча «творчі здобутки митця 

дають підставу відносити його до числа кращих українських пластиків ХХ 

століття … він з однаковим успіхом працює в кераміці, дереві, гіпсі чи бронзі … 

здається, що практично будь-який матеріал в руках митця може стати активним 

співучасником творення образу» [25, с. 98]. 

Митець був єдиним скульптором серед учнів, які в радянський час 

навчалися в нелегальній мистецькій школі К. Звіринського. Його професійна 

майстерність зростала поруч з А. Бокотеєм, О. Крип’якевич, Л. Медведем, 

О. Міньком, З. Флінтою. На перший погляд, здається, що художника зовсім не 

цікавить досконалість зовнішньої поверхні скульптури. Вона формується немов 

би якось недбало, у процесі вияву внутрішньої динаміки, експресії. Герої 

створюваних композицій цілком нетипові, у них відсутня характерна для 

радянських часів надумана монументалізація. Вони захоплюють глядача 

добродушною теплотою, легкими гротескними інтонаціями [25, с. 95]. 

Неповторний талант художника вповні розкрився в 90-х роках, коли він 

отримав змогу створити низку об’ємно-пластичних композицій, безпосередньо 

пов’язаних з архітектурними будівлями й природним середовищем. Яскравими 

зразками є скульптурний ансамбль «Вертеп» (1990-2000) (рис. А. 4.3.3, 4.3.4) на 

території санаторію «Карпати» та каплиця «Живе джерело» (1998-2000) (рис. А. 

4.3.5―4.3.7) у Трускавці. Хоча в обох випадках ми маємо справу з 
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повнофігурними постатями, їхні портретні характеристики викликають 

особливе зацікавлення. 

Герої «Вертепу» містять яскраве вираження давніх народних традицій, 

таємниці казкового різдвяного театрального дійства. Композиція активно 

розгортається у просторі, її складові органічно доповнюють одна одну. 

Динамічні рухи фігур визначають безконечну кількість ракурсів у круговому 

огляді глядачем скульптурної пластики. Велику роль у загальній образній 

виразності відіграють численні атрибути. Хоча бронзова пластика є 

монохромною, дивним чином відчувається асоціативна барвистість «Вертепу». 

Обличчя «дійових осіб» позбавлені деталізації, немов би окреслені легкими, але 

впевненими експресіоністичними мазками. Незважаючи на скупість обраних 

виражальних засобів, образні характеристики є дуже виразними й у кожному 

окремому випадку неповторними. Автор вишукує особливу, неідеалізовану 

красу обличчя, властиву звичайним людям і доповнену легкими гротескними 

інтонаціями. 

Вражаючими є портретні характеристики чотирьох Євангелістів у каплиці 

«Живе джерело». Вони немов би зорієнтовані на чотири сторони світу й 

слугують ідеальним втіленням символів непохитної віри. Їхні постаті витончені, 

підкреслено аскетичні, а погляди самозаглиблені, сповнені роздумів або 

спрямовані в небо. Глибокий рельєф увиразнює обличчя, посилює враження 

потужної внутрішньої сили та емоції. Водночас, так само, як і у «Вертепі», 

Р. Петрук немов би відтворює звичайні обличчя, взяті безпосередньо з народу. У 

такий спосіб він ніби прагне підкреслити доступність високої віри та духовної 

чистоти для кожного з нас. Підкреслено експресивним є моделювання деталей 

― очей, носів, вух, волосся тощо. Таке їх трактування сприяє органічній єдності 

з тлом ― пластично-декоративним вирішенням округлих німбів [25, с. 97]. 

Помітною постаттю в середовищі львівського нонконформізму є 

П. Кулик. Його творчість також значною мірою ґрунтується на пластичних 
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візіях знаменитого О. Архипенка й традиціях українського аванґарду. Цьому 

напряму художник завжди був вірним, навіть коли завершилися творчі пошуки 

періоду «відлиги» і знову запанувала тенденція повернення до соцреалізму. 

Митець надалі розвивав ідеї чистої пластичної форми, наповненої неймовірною 

внутрішньою силою. Саме на цій основі зароджується його образ Івана Підкови 

(рис. А. 4.3.8). На довгі роки він займе особливе місце у творчості художника, 

мабуть тому, що відповідає його внутрішній суті, нескоренній козацькій натурі, 

ідеї непокори, пожертви й життєвого драматизму. 

Над образом козацького ватажка П. Кулик працював понад десять років. 

Перед встановленням першого пам’ятника була виготовлена низка станкових 

творів. Очевидно, офіційного дозволу на здійснення свого задуму скульптор не 

міг отримати, а тому на початку 80-х років зумів скористатися слушною 

нагодою: влада Львова запропонувала художникам подарувати місту свої твори. 

Більшість авторів, однак, не виявили бажання, а П. Кулик відгукнувся і зробив 

«подарунок», від якого радянська влада вже не змогла відмовитися (1982). 

Сила емоції, закладена скульптором у портреті Івана Підкови, є 

неймовірно вражаючою. Величний, впевнений рух пластичних мас, динамічна 

гра світлотіні, переконливість і доцільність розташування кожної деталі обличчя 

свідчать про високий професіоналізм автора. У скульптурі немає нічого зайвого 

і навіть натяку на реалістичну подібність: перед нами узагальнений образ 

сильної духом людини, борця, непримиренного патріота-героя. Пластичні 

заокруглення козацького чуба і великих вусів ніби здіймають хвилю, яка вдало 

контрастує зі стрілами масивних брів, вертикаллю горбатого носа, глибокими 

складками зморщок на чолі. Довершує образ скерований убік суворий, виразний 

погляд очей. 

Через кілька років бронзове погруддя Івана Підкови було урочисто 

встановлене на сході України, спочатку в Черкасах (1987), а після тривалого 
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перебування митця в Канаді оригінальна фігура з бронзи й граніту була зведена 

в Каневі (2000).  

Варто також згадати пам’ятник Іванові Франку, який П. Кулик виконав у 

Торонто (1992) (рис. А. 4.3.9). Півфігура Каменяра подана в динамічному 

повороті. Одна рука спирається на книжку, інша ― відкинута назад. Маса 

тулуба, складки піджака максимально узагальнені. Декоративним акцентом 

звучить лише вишивка на сорочці, позначена легким плоским рельєфом. Вінчає 

вертикаль пам’ятника голова на міцній шиї. Іван Франко зображений молодим, 

сповненим енергії. Його обличчя чисте, замріяний погляд ніби спрямований у 

далечінь. За достатньої реалістичності зображення вдало знайдена міра 

декоративного узагальнення пластичних мас. Вагомим доповненням до фігури є 

хвилеподібне трактування низького кам’яного постаменту. 

Від другої половини 80-х років починають творити скульптори, які під час 

«відлиги» були ще юнаками, однак помисли «шістдесятників», ідеї 

нонконформізму стали для них основними надалі [35, c. 32―38]. Так, творчий 

розквіт І. Микитюка розпочинається в роки незалежності [77]. Він завжди 

приділяв особливу увагу природній красі матеріалу ― холодного й важкого 

каменя, легкої, оздобленої язиками вогню і диму теракоти чи шляхетної, з 

нюансами проблисків бронзи. Саме ця краса формувала багатий авторський 

арсенал виражальних засобів, які ніби легко та органічно виходили з пластичної 

маси. Захоплюючись творчістю модерністів, серед яких чи не найважливіше 

місце займали Роден і Манцу, художник уникає інертних вигладжених площин. 

Його скульптурна пластика сприймається як безконечне поле вільної 

імпровізації, сповненої динамічних рухів і живих, щирих емоцій [77, с. 25―30]. 

Провідне місце у творчості І. Микитюка посідає образ людини, але не 

стандартно-типовий, як колись цього вимагала панівна система, а складний, 

сповнений пошуків для відтворення внутрішнього психологічного стану 

конкретного індивідуума. Художник ніби прагне проникати всередину 
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скульптурного масиву, переборює його інертність, вкладаючи туди частину 

власної енергетики. Його цікавить людина з усіма її переживаннями, 

комплексом негативних і позитивних рис, сподівань і роздумів. Живо реагуючи 

на актуальні проблеми сьогодення, митець ніколи не втрачає глибинних зв’язків 

з народними традиціями [77]. 

Скульптор намагається надавати своїм героям неповторності й життєвої 

правди, органічного поєднання внутрішньої краси та зовнішньої простоти, а 

глядачеві ― здатності активного співпереживання зображуваного. Нерідко 

автор творить узагальнені образи, позбавлені конкретики ― «Чоловічий 

портрет» (1987) (рис. А. 4.3.10), «Дума про Берестечко» (1987) (рис. А. 4.3.11), 

«Портрет юнака» (1987) (рис. А. 4.3.12), «Сільський філософ» (1988) (рис. А. 

4.3.13), «Великий філософ» (1989) (рис. А. 4.3.14), «Козацький мотив» (1989) 

(рис. А. 4.3.15), «Мудрець» (1991) (рис. А. 4.3.16), портрети з циклу «Мої 

однокласники» (1999 ― 2000) та ін. Водночас є в доробку митця й конкретні 

портретні зображення, як, наприклад, «Народний артист України Ф. Стригун» 

(1987) (рис. А. 4.3.17) чи «Ю. Федькович» (1989) (рис. А. 4.3.18) [77, с. 25―30]. 

У скульптурному погрудді «Дума про Берестечко» І. Микитюк передав 

одну з багатьох сторінок трагічної історії українського народу, його героїчних 

подвигів і звитяг. Потужна енергетика, незламність духу, віра в перемогу 

закладені в композиційному авторському задумі та втілені через символічний 

образ козака. Його голова повернена вправо, у профільному зображенні чітко 

окреслені риси обличчя ― високе чоло на вибритій голові, масивний прямий 

ніс, глибокі очі, міцні вилиці й підборіддя, уста прикривають пишні вуса, що 

ніби розвіваються під час активного руху. Доповнює образ традиційний 

козацький оселедець, що прикрашає маківку. Виразно випуклі напружені м’язи 

та ніби сповнені крові судини на шиї додають відчуття динаміки, неспокою, 

рішучості. Горизонтальну лінію плечового поясу скульптор продовжує ледь 

зігнутою в лікті рукою, де в кулаку міцно стиснуто ефес шаблі. Погляд козака 
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спрямований вперед, немов би пронизаний вірою в незламність козацького 

духу, непереможною силою й утвердженням правоти своєї справи. 

Інші інтонації звучать в емоційно стриманій роботі «Сільський філософ». 

У ній авторові вдалося створити узагальнений образ простої та водночас 

незвичайної людини ― сільського мудреця. Погруддя вирішено без особливої 

конкретики, зі, здавалось би, нечіткими обрисами обличчя, з невловимою 

хитринкою в погляді, з ледь примруженими очима й чіткою вертикальною 

зморшкою на чолі. Портрет доповнює повсякденний одяг ― проста полотняна 

сорочка. Художник відтворив образ сільської інтелігенції, якою були сповнені 

українські села в час існування у них широкої мережі «Просвіти». Неодмінною 

складовою композиційного задуму став сам матеріал, адже портрет виконано у 

вигляді чорнолощеної кераміки, встановленої на масивній дерев’яній підставці. 

Набутий досвід і глибина авторського мислення і творення І. Микитюка 

знайшли втілення у скульптурному портреті, названому «Великий філософ». 

Художник намагається зрозуміти й передати глибину та природну життєву 

мудрість людини-творця, людини-філософа. Він ніби спеціально протиставляє 

зовнішні та внутрішні характеристики портретованого. Так, за зовнішньою 

простотою, дещо здеформованим обличчям проглядається глибокий спокій, 

душевна рівновага. Чітка вертикаль композиції асоціюється із врівноваженим, 

розміреним способом життя портретованого. Овальна, ледь піднята голова з 

розплющеними очима, що дивляться вперед, прямий ніс перетинається з 

горизонталлю надбрівних дуг і стулених уст. Автор підкреслює аскетизм 

обраного персонажа, виділяє виразні вилиці, запалі щоки. Елемент гротеску 

немов би присутній, але він не применшує значущості образу. Скульптор 

майстерно розставив обрані акценти, деталізуючи образ і водночас 

узагальнюючи його. Образ «Великого філософа» на диво лаконічний і виразний, 

сповнений внутрішньої духовної краси, віри в споконвічні загальнолюдські 

цінності. 
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Активна творча позиція І. Микитюка впродовж 90-х років ніби вела його 

до визначного здобутку ― роботи над унікальним пам’ятником Тарасові 

Шевченку в Будапешті (встановлений 2007 року). Професійна майстерність 

скульптора знайшла тут повне й досконале втілення. Найважливішу складову 

створеної фігурної композиції фігури Кобзаря творить, безумовно, глибокий 

психологічний портрет [77, с. 10―30].  

Творча активність В. Ярича наростає впродовж 80-х років. Його перші 

портрети ― «Малий Петро» (1981) (рис. А. 4.3.19), «Світлана» (1980) (рис.       

А. 4.3.20), «Дівчина з голубом» (1984) (рис. А. 4.3.21), «Михайло» (1985) (рис.        

А. 4.3.22). Надалі він неодноразово звертається до історичної тематики, до 

відображення великих постатей української історії та культури. Так, у портреті 

Юрія Дрогобича (1981) (рис. А. 4.3.23) скульптор силою свого таланту зумів 

прекрасно передати дух і настрій епохи, у якій судилося жити й працювати 

великому гуманістові. Інші його герої ― великий маляр-іконописець кінця XVII 

століття, родом із Жовкви, Іван Руткович, філософ Г. Сковорода, письменники 

В. Стефаник, М. Коцюбинський. У цих портретах автор оптимально акцентує 

саме ті прийоми та мистецькі засоби, які найбільше відповідають авторському 

баченню [149].  

Митець постійно експериментує, шукає нові пластично-образні 

можливості, що збільшують гаму асоціацій. Привертає, зокрема, увагу портрет 

під назвою «Осінь» (1983) (рис. А. 4.3.24). Схоже на маску обличчя, прикриті 

очі повернені до глядача в складному ракурсі схиленої голови. Виразності й 

психологічного забарвлення твору додає активний рисунок текстури алебастру. 

Алегоричний образ осені несе відкриті емоції, наче запрошує глядача у світ сну 

та спокою [133, c. 18―25].  

Інші настрої панують у «Портреті молодого художника» (1986). Тут 

скульптор звертається до класики: манера виконання погруддя виявляє очевидні 

паралелі з найкращими зразками римського портрета доби античності. 
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Самозаглиблений вираз обличчя, ледь вловимий порух голови, міцно стулені 

вуста фіксують стан натхнення, напружених пошуків і внутрішніх переживань 

молодого художника. Природне забарвлення бронзи, доповнене певними 

нюансами її патинування, вдало посилює загальне емоційне звучання твору [35, 

c. 32―38].  

Неодноразово В. Ярич звертається до теми материнства, яка з давніх часів 

хвилює митців. Серед інших привертають увагу твори, виконані в різний час, ― 

«Мати і дитя» (1981) та «Мати з дитям» (1995) (рис. А. 4.3.25). Незважаючи на 

використання важких матеріалів, бронзи й граніту, згадані композиції сповнені 

пріоритету добрих почуттів ― любові, ліричності й жертовності. Вони містять 

ознаки зрілої майстерності автора, якому вже не потрібна реалістична 

достовірність, конкретика чи «протокольна» деталізація. Узагальненість 

пластики надає творам знаково-символічної, філософсько-алегоричної 

значущості [149, с. 24―38].  

Творчий доробок В. Ярича 80-х років вирізняється не лише авторськими 

образно-пластичними прикметами. Він став чи не першим львівським 

скульптором, хто портретні композиції майже завжди представляє не в 

тонованому гіпсі, а у твердому матеріалі: дереві, бронзі, мармурі, камені тощо. 

При цьому матеріал стає суттєвим чинником посилення образної виразності. 

Його значення враховується на рівні задуму та в моделюванні портрета на 

початкових етапах: «Теракота, бронза, камінь, дерево ― усі вони не лише 

досконало підкоряються задумам художника, але й немов би вступають з ним у 

співавторство, максимально розкриваючи природні властивості, демонструючи 

красу поверхні, текстурні й фактурні ефекти. Художник рідко застосовує ажур, 

різкі світлотіньові контрасти, уникає надмірної динаміки руху й деталізації. В 

його пластичних медитаціях домінує спокій і внутрішня рівновага» [149, c. 15]. 

Як стверджують автори передмови до альбому В. Ярича, «самоцінність кожного 

об’єкта підкреслюється використанням спеціальних підставок, які стають 
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органічною складовою загальної композиції. Масивні гранчасті об’єми останніх 

вдало контрастують з улюбленими автором м’якими обтічними формами, 

пружними контурними лініями та легкими пластичними переходами» [149, c. 3]. 

Творчість В. Ярича 90-х років позначена особливою інтенсивністю та 

образним багатством. На персональних виставках у Львові (1991) та Києві 

(1992) художник представив серед інших робіт портрети, позначені 

характерними якісними змінами ― значно виразнішою стилізацією форм, 

ускладненістю композиційних вирішень, використанням продуманого 

зіставлення гладких і фактурно збагачених площин. Створені впродовж 

означеного десятиліття портретні зображення митрополита Андрея 

Шептицького (1991), Соломії Крушельницької (1991), Михайла Грушевського 

(1991), Михайла Коцюбинського (1991), Йосифа Сліпого (1992), Івана Франка 

(1996), Степана Бандери (1996), Михайла Вербицького (1997), Петра Кіщака 

(1999) демонструють звернення до славного минулого України. В історичних 

постатях автор прагне втілити філософський зміст, морально-етичну глибину 

проблем, які осмислює кожне покоління. Прикметним у аспекті сказаного є, 

зокрема, портрет Максима Кривоноса (1999) (рис. А. 4.3.26). Створюючи 

постать козака з шаблею, автор вшановує історичне минуле народу, його 

боротьбу за волю. У динамічному ракурсі погруддя домінує відчуття руху, 

суворий і емоційно-піднесений вираз обличчя. Як завжди, художник 

максимально ефективно використовує природні якості обраного матеріалу [149, 

c. 3]. 

Період наполегливого творчого пошуку передував створенню портрета 

Соломії Крушельницької. Проект скульптурного погруддя співачки 

профінансував фонд «Open Ukraine». Як відомо, ця співачка на початку ХХ 

століття посіла визначне місце в історії оперного мистецтва як неперевершена 

виконавиця провідних ролей в операх Станіслава Монюшка. Виступаючи на 

варшавській сцені впродовж 1898-1902 років, вона заслужено здобула величезну 
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популярність у польської публіки за своє драматичне сопрано. Ретельно 

вивчивши цю передісторію, В. Ярич створив яскравий образ співачки, якою 

можуть пишатися і українці, і поляки. Слід зауважити, що портрет став 

основною складовою багатьох резонансних монументальних повнофігурних 

проектів митця, зокрема пам’ятників Михайлові Грушевському в Долині на 

Івано-Франківщині (1993), Королеві Данилу у Львові (2001), Івану Франку в 

Болехові (2006) та лідеру ОУН Степану Бандері в Стрию (2009). 

Львівське мистецьке середовище рясніє художниками, яких за радянських 

часів не могли зачислити до скульпторів, але які, однак, можуть вважатися 

одними з кращих пластиків сучасності. Серед них М. Савка-Качмар, яка, 

працюючи в кераміці, переважно в шамоті, зуміла знайти власну неповторну 

творчу манеру [53, c. 3]. 

Мабуть, недаремно в буклеті до першої персональної виставки художниці, 

яка успішно відбулася у виставкових залах Національного музею 

ім. А. Шептицького у Львові, львівська мистецтвознавець Л. Волошин 

зазначила: «Особливий феномен таланту М. Савки-Качмар ... в тій незвичайній 

гостроті та свіжості її інтуїтивного пластичного вислову, що є у неї 

інструментом глибинного духовного погляду на світ» [149, c. 3]. 

Сьогодні твори М. Савки-Качмар зберігаються в колекціях львівських 

музеїв ― «фігурні композиції, в яких вміло використано традиції народної 

скульптури, близької до народного примітиву, наприклад, композиція 

«Весілля», складена із семи скульптур, фігури жінок із твору «Львів’яни», 

оригінальна композиція «Молодиця з писанками», скульптурна група до поеми 

І. Франка «Похорон» [24, c. 62]. Скульптура «Митрополит Андрей 

Шептицький» (рис. А. 4.3.27) встановлена стаціонарно на балюстраді головного 

корпусу Національного музею ім. А. Шептицього у Львові. Її сміливо можна 

зарахувати до числа найкращих скульптурних портретів видатної духовної 

постаті, яка відіграла виняткову роль в історії українського народу. 
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Митець І. Стеф’юк постійно працює в дереві та досягає органічного 

поєднання давніх традицій різьбярства, столярного ремесла й станкової 

скульптури. Його твори вирізняються пластичною досконалістю, ретельним 

опрацюванням гладких площин, що динамічно й плавно розгортаються в 

просторі. Нерідко художник вводить у композиції колір, певні барвисті й 

тональні, однак завжди ретельно вишукані зіставлення як важливі виражальні 

засоби.  

Переважна кількість авторських праць І. Стеф’юка є повнофігурними 

зображальними або чисто абстрактними, але іноді митець звертається до 

пластичної форми портрета. Яскравим прикладом є його «Спогад про Венецію» 

(2000). У композиційному вирішенні твору автор імпровізує на тему класичного 

античного бюста. На це вказує невелика округла підставка, яка виразно 

контрастує зі значно ширшим плечовим поясом, із загостреними по боках 

краями. З горизонталі плечового поясу виростає завужена догори довга шия з 

округлою головою. Обличчя, однак, стилізоване й швидше нагадує загадкову 

маску. Профіль портретованої майже торкається підборіддям величезного 

складеного, завуженого донизу віяла. Активний вертикальний пластичний рух 

«канелюр» на ньому вдало стримується внизу горизонтально вкладеними 

пальцями руки. Загалом композиція досконало врівноважена, усі поверхні 

шліфовані, заокруглені, позбавлені будь-яких фактурних ефектів. Помітну роль 

у вирішенні емоційного образу відіграє колір ― глибоке вишнево-коричневе, 

однотонне забарвлення, через яке проглядається текстура дерева. 

Визначною постаттю 90-х років є скульптор Ю. Мисько. Він закінчив 

Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва 

(1979). Педагоги з фаху ― М. Вендзелович, М. Курилич, Д. Крвавич. Основні 

твори митця: «Чоловічий портрет» (1982), «Торс лежачий» (1987), «Портрет В. 

Кауфмана» (1990), «Кохана» (1997), «Ангел» (2001). 1989 року став членом 

НСХУ (1989). 



130 
 

Визначаючи злам ХХ ― ХХІ ст. як час «післясучасності», науковці 

констатують, що людство тоді жило в епоху змін, коли немає правил, але є 

тільки вибір, коли діє не мода, а її вплив, коли не друзі, референтні групи, 

соціальне оточення визначають вибір індивідуального споживача, а символи 

його оточення. У такій ситуації в методологічному відношенні створюються 

чудові умови для використання низки методичних процедур, у основі яких 

лежать сучасні досягнення у царині таких наукових дисциплін як герменевтика, 

семіотика, феноменологія, етнографія, інтроспекція. Приймаючи зміни часу як 

даність, Ю. Мисько між тим упевнений, що культура мистецької творчості в 

жодному разі не повинна зважати на владу та свій матеріальний достаток, якщо 

ж складається така ситуація, то ми вже, на наше глибоке переконання, змушені 

говорити про значну суспільну проблему, позаяк справжнє мистецтво 

спрямовує індивіда не до формальних жестів-маніфестацій стерильних 

субкультур, а до позачасових високих людських якостей внутрішньої 

цивілізованості [21, с. 4]. Це, власне, й надає, за словами А. Камю, мові 

мистецького вислову не легковажної майстерності дизайнерського стайлінґу, на 

кшталт «пестощів байдужого буття», а вагомого статусу змістовної формально-

образної структури, емоційно-чуттєвої та духовної глибини ідей, цінних не 

фабулою і не поверховою рефлексією, а тим, що за ними відкривається ― 

абсолютним простором краси і гармонії [55, с. 88]. 

Таке надзавдання Ю. Мисько ставить перед собою щоразу, коли працює з 

найскладнішим технічно й образно-композиційно жанром скульптури ― 

портретом. Титул доброго портретиста здобути серед колег неймовірно тяжко, 

особливо після досконалої майстерності портретів Еммануїла Миська. Утім, і в 

цій галузі мистецького вислову Ю. Мисько має добрий досвід, принаймні в 

кращих творах жанру: він знаходить власний стиль діалогу з портретованими, 

уникаючи простого наслідування манери батька. Митець виявив себе не просто 

психологом, ― він зміг провести паралель між постмодерністською концепцією 



131 
 

трансгресії та класичним платонівським баченням простору духу. Важко не 

звернути увагу на певну специфіку багатьох портретів скульптора ― його герої 

ніби поринули у власні спогади, роздуми, мандри духу й часу. Їхні очі 

заплющені, або напівзаплющені, або їх заміщує таємнича порожнеча, чи вони 

ховаються за непрозорими площинами окулярів, як у блискучому гранітному 

портреті батька. Такими є: «Портрет Зені» (1982), «Чоловічій портрет. О. 

Дяченко» (1982) (рис. А. 4.3.28), «Портрет В. Кауфмана» (1982) (рис. А. 4.3.29), 

«Акіф» (1986), «Портрет» (1990), «Портрет С. Кищака» (2004) (рис. А. 4.3.30). 

Використана ігрова тенденція постмодерністського міксу портрета з класичного 

мистецтва з реді-мейд цитуванням дала змогу, як з портретом В. Кауфмана, 

створити низку симулякрових версій, тобто ніби «одягнути» реальні 

сонцезахисні окуляри, прилаштувати волосся. Інша, імпресіоністська манера 

збереження таємничо оксамитового погляду, що тане у фактурному сфумато, 

також використана як варіант інтерпретації внутрішньої заглибленості й 

самоаналізу героїв: «Орест» (1987) (рис. А. 4.3.31), «Ростик» (1987), «Леся» 

(1996), «Мирон Амбіцький» (2003) (рис. А. 4.3.32). На нашу думку, у цьому разі 

можемо формально вказати і на ремінісценції популярної від 70―80-х років 

концепції «героя, що розмірковує». Але мотиви, на перший погляд, 

припустимого такого композиційного вирішення протилежні тим, що панували 

за радянських часів. Митця не турбує соціальна інвективність естетичної 

програми портрета, що дистанціюється від несправедливостей дійсності. 

Навпаки, він звертається до філософської класичної традиції 

самовдосконалення та пізнання істини, де свідомість ― це насправді кут 

бачення, центр перспективи. Для нас наше «Я» збігається із цією стартовою 

позицією, даючи змогу споглядати весь світ або нашу душу в умовах 

абсолютної тиші та відсутності жодних дій. Влучніше висловився Платон: треба 

перестати просто дивитися, а, заплющуючи матеріальні очі, намагатися бачити 

духовним зором, тобто, перебуваючи в стані абсолютного спокою-медитації, 
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коли акт думки трансформується в діяльність духу, слід навчатися вдивлятися в 

себе самого, повертаючи очі у власні глибини [1, с. 149]. І тоді, як говорив 

дельфійський оракул, ти можеш пізнати цілий всесвіт та навіть богів. Такий 

метод самопізнання був характерним і для української філософської думки, і 

вітчизняним аванґардистам початку ХХ століття, і цілком має право на власну 

нову актуалізацію у ХХІ столітті ― у творах Ю. Миська зокрема [118, с. 258]. 

Митець щиро захоплюється жіночою вродою і не приховує цього, але при 

цьому заявляє про цю симпатію досить толерантно, «не втомлюючись ліпити 

свою статую» (Плотін) ― стану своєї душі, усвідомлюючи любов і емоції через 

філософські міркування та культурологічні алюзії. Так, композиція 

«Протиріччя» (2007, Muzeum w Stalowej Woli) (рис. А. 4.3.33), візуалізуючи 

поміж двох портретів героїв давньокитайські символи «інь-янь», автор доводить 

єдину силу любові, яка формує іншу життєву енергію з антагоністичних 

протилежних сил, з протиборства яких народжується нове життя і нова 

гармонія, а локальні непорозуміння врешті обертаються глобальним виграшем, 

імпульсом створення нових світів, нових реалій буття. 

Чоловіче у творчості Ю. Миська постійно активне, навіть войовниче, воно 

зазвичай оберігає жіноче начало. Для самого митця ця функція амбівалентна: 

«любов як кара і водночас як місія» [116, с. 256]. Митець бачить у постаті жінки 

своєрідний хрест і навіть біблійну Голгофу. Це яскраво ілюструє ландшафтна 

скульптура «Несу свій хрест» (1989), аналіз якої доводить життєву позицію 

митця щодо того, що споконвічні відносини між жіночою та чоловічою 

сутністю є фундаментом нескінченності життя, але «складна формула взаємин 

має архітектурну конструкцію хреста, натякаючи на розп’яття, його розп’яття, 

як митця, батька і чоловіка» [116, с. 256]. 

Скульптор у прямому й переносному значенні постійно перебуває в 

дорозі: він подорожує заплутаними шляхами традиційних видів і жанрів 

скульптури, металопластики, живопису, працюючи в портреті, анімалістиці, 
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композиції; експериментує з матеріалами, техніками, опрацьовуючи можливості 

м’яких і плавких матеріалів (метал, пластик, скло, бронза, глина), твердих і 

крихких (лід, камінь, дерево), зупиняючи аморфність піскових мас у образно-

композиційних складних конструкціях («Рекорд Росії», «Олег Скрипка» (2006); 

він студіює різні стилі й технології формовираження від давніх прийомів до 

дивовижних новітніх розробок (льодовий антураж бару «Martell» у Києві, 2007); 

він часто виходить поза межі традиційної станкової пластики в царину 

монументальної («Оратор» (1992), меморіальної (пам’ятники Д. Квітковському 

(2002), А. Барановському (2006) (рис. А. 4.3.34), Е. Миську (2007), 

монументально-декоративної («Пам’яті ненароджених», (1989), а також 

мінускульної скульптури практично мініатюрних розмірів, вирішуючи при 

цьому важкі і суто теоретичні, і практичні питання в галузі фахової 

майстерності. Свої спостереження і досвід Ю. Мисько занотовує у розділах 

унікально-фундаментального трактату, присвяченого скульптурі, і цим 

відроджує ще одну загублену митцями в часі традицію науково-епістолярного 

спадку [116, с. 260]. 

Сміливі експерименти деструкції пластичних систем, інтонаційне 

багатоголосся, широкий стильовий горизонт пошуків формотворення 

притаманний творам Петра Подольця. У 1980-х роках він створив низку 

жіночих портретів, яким притаманна особлива життєвість символу та символізм 

життєвості. Найбільш інтонаційно відкритим їхнє вираження спостерігаємо у 

творах класичної спрямованості ―  у портретах І. Фозекош (1985), Н. 

Ляшкевич, «Муза» (пісковик, 1995), «Оголена модель», «Портрет» (1986), у 

яких узагальнена відповідно до естетичного ідеалу форма сприймається як 

достовірне свідчення життєвості в її потенційно можливій гармонії, у тій 

єдності внутрішньої та зовнішньої краси, яка вперше утвердилась у 

давньогрецькому ідеалі калокагатії та продовжує отримувати численні нові 

прочитання у різноманітних культурних контекстах. Показово, що незмінно 
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присутнє у скульптурах П. Подольця монументальне відчуття об’єму не 

суперечить ліричному й глибоко камерному потрактуванню жіночих образів, 

виявленому у вишуканій мелодиці ліній («Елегія», граніт, 1997), чи у 

відповідному античному класичному ідеалі, утвореному продуманою 

фактурністю поверхні («Портрет Н. Ляшкевич», 1986). 

Прикметною рисою творчості П. Подольця є також те, що в усіх станкових 

композиціях і фактура матеріалу, і пластика утворюють гармонійну єдність і 

слугують образотворенню та змісту. Так, у плинно-зворушливих формах і 

тьмяному блиску тонованого гіпсу «Катерини» відлунюють і біль, і ніжність, і 

знівечена надія. Монументальні, проте м’які форми «Елегії», що ніби 

виринають із вселенської першоматерії, зберігають пам’ять прадавніх жіночих 

культів і, водночас, втілюють цілком сучасну парадоксальну гармонію жіночої 

краси та мужності й сили. А в змодельованій енергійними порухами різця 

«Музі» (1996) помітні та просвітлена утаємниченість і поєднання пластичної 

наповненості форми з витонченим декоративізмом лінії, що були характерні для 

скульптурних образів архаїки [106].  

Принципово інше художнє вирішення зустрічаємо в побудованих на 

авторському переосмисленні модерних традицій «Реквіємі по Чорнобилю» та 

«Грації». Так, у першому з названих творів кубістична деструкція форми постає 

пластичним аналогом «перерваного часу» (В. Шекспір), сповненого 

монотонним напруженням і людським болем спекотного квітня вісімдесят 

шостого. 

Образопластика суголосної архипенківській традиції «Грації» 

викристалізовується з боротьби форми з пластично осмисленою просторовістю, 

зі спалахів і завмирання динаміки ліній. При цьому скульптор, цілком у дусі 

постмодерного досвіду, не здійснює буквального цитування традиції, а 

перетворює вільний діалог з нею в автономний засіб художньої виразності 

[106]. 
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Розуміння соціальної та гуманістичної важливості власної місії, прагнення 

самовдосконалення на шляху пізнання істини дозволяє митцеві рухатися в 

продуктивному напрямі та творчо повноцінно самореалізовуватися так, що, за 

висловом Б. Гройса, стає неважливим, «де ми розпочали і куди трансцендували 

— важлива сама фігура переходу». На цих засадах особлива вдача та, власне, 

образ буття самого П. Подольця набувають суттєвого культурологічного сенсу: 

його думки, дії, чуття і власне кредо постійно перебувають у стані становлення, 

рухомої трансформації, зупинити які лише на мить здатен мистецький твір як 

предметно-матеріальний аргумент гравітаційно сконденсованої у гармонію 

форм невловимої енергії істини. 

Отже, 90-ті роки минулого століття позначені істотними перемінами, які 

відбуваються в усіх ділянках мистецької творчості. Не оминули вони й жанру 

портрета, зокрема, скульптурного. Стримуване десятиліттями прагнення до 

сміливого пошуку та експерименту захоплює не лише колишніх 

нонконформістів, а й молодших художників, які формувалися на їхньому 

досвіді. До нього сміливо долучаються окремі автори старшої ґенерації. Однак 

найбільші прояви новаторства знаходимо в художників, які починають 

екпериментувати на межі модернізму та постмодернізму, вживають нові, 

незнані досі виражальні засоби та нетрадиційні матеріали. 

 

 

 

4.4 Скульптурний портрет на межі модернізму та постмодернізму 

 

Упродовж 90-х ― початку 2000-х років у львівському мистецькому 

середовищі відбуваються активні творчі процеси, зумовлені поєднанням двох 

тенденцій. Перша ― парадоксальне, з погляду західноєвропейського мистецтва, 

повернення до течій модернізму-аванґарду. Несподіване явище, яке не має 
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аналогів і викликає зацікавлення зарубіжних дослідників, можна, однак, 

вважати цілком закономірним, адже українські художники наново звернулися 

до тих мистецьких течій, які на початку 30-х років були насильно заборонені 

радянським тоталітарним режимом [30, c. 144]. 

Друга тенденція пов’язана зі спробами експериментування у незнаних 

досі ділянках постмодернізму. Очевидно, згадані процеси знайшли своє 

відображення у сферах скульптури. Зазначимо, що згодом динаміка подій 

привела до того, що секція скульптури у Львівській організації Спілки 

художників України розділилася на дві частини ― експериментальну 

скульптурну пластику та традиційну. 

Новітні тенденції яскраво відобразилися у творчості низки художників. До 

них належить Володимир Одрехівський, який завжди захоплювався творчою 

спадщиною знаменитого О. Архипенка, його геніальними відкриттями в ділянці 

пластики. Твори митця пронизані емоційністю, динамікою, вільною грою 

світлотіні та особливим, тісним контактом з навколишнім простором. Його 

скульптурний портрет «Дівчина із птахом» (2000) (рис. А. 4.4.1) принципово 

різниться від ранніх творів, де переважав реалістичний підхід, копіювання 

натури, використання керамічних матеріалів, найчастіше шамоту (наприклад, 

«Жіночий портрет», 1988) (рис. А. 4.4.2). Композиція виконана ніби на одному 

диханні, в органічному єднанні творчої думки та експресивного процесу 

ліплення [18, c. 34]. Створений образ несе відчуття спокою і водночас 

емоційного піднесення, злету мрій і прагнень. Голова дівчини злегка піднята 

вгору, риси обличчя узагальнено-стилізовані, усі площини обтічні, м’яко 

згладжені. Витончене шляхетне обличчя чітко вирізняється на тлі широко 

розвіяних, динамічно окреслених контурів волосся. Біля шиї дівчини ніжно 

притулена символічна фігурка пташки, яка творить цілісну паралель з 

пластичним рухом обличчя. Вона наче опирається на округлий, діагональний 

об’єм частини плеча. Бронзове погруддя розташоване на прямокутній 
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мармуровій підставці. Складна текстура, нюансні сіро-зелені переливи мармуру 

вдало відтінюють і доповнюють блиск бронзи. «Дівчина із птахом» є своєрідним 

ідеальним втіленням юності, романтичної настроєвості, світлого й чистого 

бажання [18].  

До художників, які постійно перебувають у пошуку, сміливо застосовують 

для втілення своїх пластичних задумів розмаїті матеріали, належить 

О. Капустяк. Оригінальністю трактування образу вирізняється, зокрема, 

«Портрет приятеля» (1992) (рис. А. 4.4.3), у якому впізнаємо профіль 

львівського художника Івана Твердуна [29, c. 39]. Попри надзвичайну 

подібність портретованого, загальна концепція образу є модерністичною, 

несподівано нетрафаретною. Правильні риси обличчя чітко окреслені: високе 

чоло, прямий з горбинкою ніс, стулені вуста й округле підборіддя, посередині 

профілю ― виразні обриси вуха. Проте завершення голови незвичне ― зрізані, 

рвані контури в її верхній частині подані так, ніби череп відкритий. Авторська 

подача кріплення голови до масивної підставки також незвична ― вона стоїть 

на двох невисоких кілочках, між якими утворюється пустота у формі підкови, 

що візуально перегукується із півкруглим заглибленням угорі. Скульптурний 

портрет змонтований на світлій прямокутній мармуровій підставці. Твір немов 

би максимально наближає нас до портретованого, містить складний 

філософський підтекст, йому притаманне своєрідне трактування образу, 

підсилене неоднозначною психологічною настроєвістю.  

 Окреме місце в новітніх експериментах має постать П. Старуха. Крім 

скульптури, він вправляється у перформенсі, інсталяції, інсценізованій 

фотографії. Художник жваво реагує на зовнішні подразники, драматичне 

напруження нашого повсякденного життя. У його творах немов би 

відображається все те, що хвилює сучасну людину, ― суспільно-політичні 

парадокси, лицемірні обіцянки, пафосні пози й псевдогероїчні вчинки, які 

спричиняють апатію, зневіру або ж прагнення до порятунку. Таким порятунком 
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для митця є найчастіше відверта іронія і гротеск. Вони можуть знаходити 

вираження у розмаїтих формах [137, c. 188―196]. 

 Творчі задуми П. Старуха завжди вражають оригінальністю. Так, на 

початку 90-х років він створює серію пластичних об’єктів на основі деформації 

дротяних ящиків, які за радянських часів використовували для пакування 

скляних пляшок з молоком чи кефіром. Одна з його ажурних композицій, 

названа «Джаз» (1992), нагадує погруддя музиканта, підняте на високій ніжці з 

п’яти вертикальних стрижнів [29, c. 105]. Саме «тіло» портретованого становить 

динамічне, пластичне дротяне плетиво, що нагадує легкий графічний ескіз, 

переведений у тривимірний простір. У певному ракурсі зображення асоціюється 

з персонажем у капелюсі, котрий тримає в руках музичний інструмент. 

 У кожному окремому випадку митець досконало обирає матеріал для 

реалізації свого задуму. Переважно він стає неодмінною частиною загального 

образного вирішення та сприяє виникненню певних асоціацій. Інколи художник 

поєднує різні матеріали, навмисно зіставляє їхні фактури й текстури, доповнює 

композиції розмальованими деталями. Один з прикладів ― скульптура 

«Голгофа» (1997) (рис. А. 4.4.4). Витончене аскетичне обличчя Христа в ній 

протиставлене масивному прямокутному бруску, що сприймається як частина 

хреста. Обидві складові скульптури виконані зі світлої породи дерева, однак 

лицева частина голови вкрита позолотою. У такий спосіб автор прагне 

підкреслити чистоту й духовну цінність вчинку особи, яка жертвує собою 

заради людства. У міміці відчуваються глибоке страждання і водночас 

непереможна сила духовного спокою. Набір виражальних засобів свідомо 

обмежений, однак максимально доцільний. 

 Інший твір, під назвою «Венеція» (1998) (рис. А. 4.4.5), митець виконує з 

каменю, що відразу ж викликає у глядача конкретну асоціацію з кам’яними 

спорудами старовинного міста. За розстановкою основних мас і контурними 

обрисами композиція нагадує погруддя з поверненим у профіль обличчям і 
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загостреним догори головним убором. Однак окремі деталі можуть вказувати на 

певні елементи урбаністичного пейзажу. Так, плечовий пояс із отвором 

посередині сприймається як міст, перекинутий через канал. Таке враження 

посилює сітка висіченого декору, що нагадує бруківку вулиці. Емоційну дію 

посилює застосування кольору ― оранжево-теракотової барви на арці «моста» 

[12]. 

Наприкінці 90-х років минулого століття діапазон творчих пошуків у 

скульптурі значно розширюється. Зокрема, у об’ємній пластиці починають 

активно працювати художники, які принципово заперечують традиційний поділ 

мистецтва на окремі різновиди та схиляються до своєрідного 

постмодерністичного універсалізму, вільного пересування творця у відкритому 

креативному просторі [36, c. 56―63]. Яскравими прикладами є постаті відомих 

львівських графіків Р. Романишина та О. Денисенка. Спочатку вони, опріч 

графіки, захоплювалися малярством, а згодом перейшли й до скульптури: 

виконали низку оригінальних композицій, які можуть бути зараховані до 

портретного жанру [120, c. 73]. 

Починаючи від ґрунтовного засвоєння традицій українського народного 

мистецтва, Р. Романишин згодом виходить у творчих пошуках на 

транснаціональний, загальнолюдський рівень, де відчутними можуть бути 

впливи різних культур. Характерний приклад ― композиція «Король і 

королева» (1999) (рис. А. 4.4.6), вирішена у вигляді чоловічого й жіночого 

погруддя [120, c. 73]. На перший погляд, глядач сприймає лише голову і 

плечовий пояс портретованих, однак маленькі ніжки в нижній частині бронзової 

пластики надають їй гротескного звучання, своєрідного ілюзорного руху. Риси 

обличчя узагальнені, позначені легким рельєфом. На противагу їм активно 

проникають у простір маленькі корони на головах, пронизані бронзовими 

прутиками. Останні можуть асоціюватися з бойовим списом у чоловіка чи 
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заколками для волосся у жінки. Емоційне звучання твору вирізняється 

багатоплановістю і неоднозначністю. 

Подібні пластичні характеристики властиві композиції «Мольфар» (2002) 

(рис. А. 4.4.7). Вона немов би продовжує тенденцію постмодернізму у творчості 

Р. Романишина. Порожниста скульптура вирішена у вигляді дзвона. Усередині її 

масу утримує тонке вістря, що піднімається з підставки. Будь-який дотик до 

скульптури здатен породжувати дзвінкий звук, який, за давніми переказами, 

відганяє нечисті сили. Емоційне сприйняття образу посилює обличчя героя ― зі 

злегка окресленим довгим носом, заплющеними повіками і ледь відритим 

ротом, який немов би щось промовляє. Об’єм голови несподівано сплюснутий, 

розташований у горизонтальній площині, немов би паралельно до неба. 

Виходячи з реальних пропорцій, здається, що перед нами погруддя, однак 

гротесково маленька ручка з грабельками, щоби розганяти хмари, перетворює 

плечовий пояс на тулуб. Автор повністю відмовляється від реалістичних 

деталей і анатомічної подоби, даючи волю асоціаціям [120, c. 75]. 

З-поміж митців, які в нинішньому постмодерністському світі торують 

власний шлях, залишаючись у межах поступового розвитку обраної теми, 

виділяється постать О. Денисенка. Подібно до Р. Романишина, він реалізує свої 

творчі задуми паралельно в графіці, малярстві та мистецтві пластики. Художник 

свою творчість порівнює з «перегортанням стародруків чи якихось 

манускриптів або … з екскурсією залами історичних музеїв» [99, c. 149]. 

Мабуть, саме тому його твори пронизані улюбленою темою середньовіччя, 

образами лицарів у обладунках чи казкових героїв, що можуть нагадувати 

романтичного Дон-Кіхота чи барона Мюнхаузена, словом ― нескінченними 

мандрами в «химерне минуле». Скульптуру в авторському виконанні, відлиту 

зазвичай у бронзі, О. Денисенко сприймає як трансформацію тривимірної 

графіки, як спробу виліпити персонажі графічних аркушів. Так, наприклад, 

скульптурна композиція «Людина-риба» (2000) (рис. А. 4.4.8) сповнена 
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таємничої загадковості, багатопланової алегорії [99, c. 129]. Гіперреалістичний 

образ воїна з далекого минулого виконаний досконало ― загострені риси 

аскетично-худорлявого обличчя з відкритим ротом, пишними вусами, 

бакенбардами й гострою борідкою. На потилиці химерно заплетена косичка. 

Незважаючи на реалістичність подання деталей, замість очей бачимо отвори, 

тому обличчя частково нагадує маску. Асоціацію продовжує шолом на голові, 

створений у вигляді величезної риби з хижим ротом, великими плавниками й 

такими самими порожніми очима. Риба, голова й груди воїна ретельно 

пропрацьовані, збагачені численними деталями ― проліплені складки, 

прикраси, ряди опуклих округлих бляшок, золотистий блиск яких ефектно 

виділяється на загальному тлі зелено-синьої патини [36, c. 56―63].  

Аналогічні інтонації та технологічні прийоми знаходимо в образному 

вирішенні скульптури під загадковою назвою «Іворікс» (2002) (рис. А. 4.4.9) 

[99, c. 125]. Композиція погруддя динамічно розгортається по вертикалі. Риси 

обличчя казкового героя витончені, а замість очей ― знову отвори. На похиле, 

ніби зовсім не чоловіче плече звисає довга плетена косичка. Загострений 

конусоподібний шолом, що нагадує водночас шапку клоуна з блискучою 

кулькою на кінці, перегукується з конусоподібною борідкою. Іронічно-

гротескними є артистично підкручені вуса й особливо розміри рук. Одна ― 

немов би тримає тонкий іграшковий спис, інша ― маленький округлий щит. Ще 

мініатюрно-химернішими є крильця на плечах героя та безліч декоративних 

деталей, полірованих ґудзиків-прикрас на його одязі. Дещо абсурдне 

зіставлення перелічених складових відповідає постмодерністським настроям. 

Частина скульпторів молодшого покоління у другій половині 90-х ― на 

початку 2000-х років схиляється до популярного на заході в часи 

постмодернізму гіперреалістичного трактування скульптури, нерідко з 

відчутними елементами гротеску [141]. У цей час у Львові з’являється низка 

пам’ятників, де портретна характеристика видатних персонажів має провідне 
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значення. До таких належить постать Івана Труша авторства С. Олешка (1997) 

(рис. А. 4.4.10). Необхідно насамперед зазначити, що ця скульптура є першим 

пам’ятником у Львові, який присвячений художникові, а, крім того, виконаний 

не за принципом гігантоманії, співрозмірний до зросту реальної людини та 

сприймається як наш сучасник, один з мешканців міста.  

Митець відповідально підійшов до творення образу видатного художника, 

невтомного організатора мистецького життя Львова ― реалістичне зображення 

відтворює надзвичайну подібність портретованого. У погляді художника 

відчувається висока інтелігентність непересічної особи, його обличчя, 

зосереджене й водночас відкрите, приязне. Глибокі, ледь примружені очі, 

прямий ніс, стулені тонкі вуста обрамлені вузенькими вусами й гострою 

борідкою. Довершує образ неодмінний і улюблений атрибут митця ― високий 

крислатий капелюх. Маємо всі підстави вважати, що пам’ятник І. Трушеві є 

одним з кращих скульптурних вирішень у Львові. Його встигли полюбити 

львів’яни, він є зразком професіоналізму в поєднанні з творенням високого 

художнього образу артистичної творчої особистості. 

На відміну від згаданої скульптури, у наступному творі С. Олешка ― 

зображенні Швейка (2000) (рис. А. 4.4.11) ― домінують гротескні інтонації. 

Відомий герой пройнятих гумором творів чеського письменника Я. Гашека 

виконаний у бронзі, встановлений біля знаменитої у Львові «Віденської 

кав’ярні». Портретований сидить на звичайному кріслі, з кухлем пива в одній 

руці та люлькою у другій. Його голова ледь піднята вгору, повіки прикриті, а 

погляд спрямований вперед. Викликає посмішку великий округлий ніс, тонкі 

вуста, гостре, ледь задерте підборіддя і великі вуха творять жартівливий образ 

Швейка. Доповнює портрет незмінний аксесуар героя ― шапка особливого 

покрою, характерна для австрійської армії. Вона накладає глибоку тінь на 

верхню частину обличчя. Скульптурний твір дуже вдалий, митець створив 

яскравий образ портретованого, передав його бравадний, дотепний характер, за 
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що його полюбили містяни й гості Львова, які активно фотографуються біля 

фігури Швейка. 

Популярні в часи постмодернізму гіперреалістичні підходи знаходимо у 

творчості молодого львівського митця Володимира Цісарика [154]. Варто 

згадати про його окремі праці, які, однак, з’являються в місті дещо пізніше ― 

після 2005 року. У кожній з них важливу роль відіграють яскраві портретні 

характеристики. Серед інших відзначимо пам’ятник Пікассо (рис. А. 4.4.12) з 

виразними елементами гротеску біля однойменного клубу, де бронзова постать 

знаменитого художника зображена оголеною, лише в шортах [29, c. 116]. Автор 

оригінально трактує проникливі та допитливі темні очі героя у вигляді глибоких 

отворів. 

Інший твір присвячений видатній події в історії Львова ― винаходу 

гасової лампи. Постаті вчених розташовані біля фасаду старовинного будинку, у 

якому розташований відомий у місті ресторан «Гасова лампа» (рис. А. 4.4.13). 

Один із них сидить біля столу на тротуарі, другий виглядає з вікна й немов би 

звертається до колеги [120, c. 122]. Основу нестандартного пам’ятника 

становлять яскраві портретні характеристики з неодмінними атрибутами свого 

часу ― укладанням вусів, волосся, кроєм одягу тощо.  

Згодом художник звертається безпосередньо до портретного жанру. Його 

композиція під дивною назвою «Ш…ш…» (рис. А. 4.4.14) ― еліпсоподібної 

форми голова жінки, ретельно обв’язана хусткою, складки якої ритмічно 

повторюються в паралелях і дугах ліпленого рельєфу. На обличчі відкриті лише 

виразні очі, решта прикрита тонкою тканиною. До невидимих жіночих уст 

вертикально прикладений великий палець лівої руки, кисть якої ніби виринає з 

постаменту. Скульпторові вдалося узгодити параметри образного вирішення і 

матеріального втілення задуму, створити повнокровний символічно-

метафоричний твір. У образі жінки автор передав стан спокою, гармонії та тиші, 

притаманний жіночій натурі. 
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Висновки до розділу 4 

 

У другій половині 80-х ― 90-х роках минулого століття у мистецькому 

середовищі відбуваються динамічні зміни, пов’язані з розвалом радянської 

тоталітарної системи й швидким освоєнням безмежного інформаційного 

простору. Так званий творчий метод соцреалізму втрачає провідні позиції, а 

незабаром відходить у небуття. Спостерігається своєрідна реанімація 

мистецьких течій модернізму і на перший план поступово виходить творчість 

художників-нонконформістів. Закономірно, що в скульптурі найбільшу інтригу 

складає звернення до новітніх формотворчих принципів, які відкрив на початку 

ХХ століття О. Архипенко. Однак мистецьке середовище, як і українські 

мистецькі навчальні заклади, виявляються неготовими до широкомасштабної 

адаптації ідей геніального скульптора. У сферах скульптури помітна інерція 

минулого, схильність до реалізму, простого й зрозумілого широким верствам 

художників і глядачів. Усе це повною мірою стосується жанру скульптурного 

портрета. 

Водночас з’являється плеяда скульпторів середнього і молодого поколінь, 

які ведуть сміливий пошук не лише в мистецьких течіях модернізму, а й 

намагаються експериментувати в цілком новому філософсько-естетичному 

руслі постмодернізму. Їхні твори, зокрема й портретні композиції, іноді лише 

віддалено нагадуть конкретні постаті й містять неповторні риси портретованого. 

Основний акцент переноситься на творення широкої гами асоціацій, де кожен 

глядач може обирати свій спосіб сприйняття мистецького твору. Поруч із чисто 

формальними вирішеннями в руслі реалістичної течії вирізняється популярний у 

світі гротескно-гіперреалістичний підхід до творення скульптурного портрета. 

Творчі здобутки львівських скульпторів початку ХХІ ст. є для нас 

особливо важливими, і ми залучаємо цей матеріал, щоб окреслити шляхи 

розвитку портретної скульптури кінця ХХ століття. Безперечно, твори згаданих 
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авторів мають пошуковий характер, у деяких швидше експериментальний. 

Зокрема, напрацювання П. Старуха, О. Денисенка, Р. Романчука, С. Олешка, 

В. Цісарика засвідчують, що львівська скульптура набуває нового характеру і в 

композиційно-пластичному, декоративному, і в образно-тематичному аспектах. 

Саме твори згаданих митців декларують, що львівська портретна скульптура 

перебуває в еволюційному процесі. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз літературних джерел і значного обсягу фактологічного матеріалу, 

скульптурних портретів, що зберігаються в музейних і приватних колекціях, 

майстернях художників-скульпторів дає змогу дійти таких висновків. 

1. Розвиток портретної скульптури Львова в другій половині ХХ ст. був 

практично недослідженим. Не було проведено всеохопного причинно-

наслідкового аналізу процесів творення скульптурних портретів на різних 

часових відрізках, не проаналізовано витоки певних тем і сюжетів, вплив 

ідеологічних чинників на них. Скульптурний портрет досліджувався не як 

окреме мистецьке явище, а лише в контексті загальних художніх процесів, 

історично-ідеологічних перемін, які формували загальну специфіку мистецького 

середовища. Потребу в ґрунтовному вивченні львівського скульптурного 

портрета другої половини ХХ ст. підтверджує не лише аналіз літературних 

джерел, а й загальний обсяг виявленого фактологічного матеріалу ― численних 

унікальних творів, виконаних у різноманітних матеріалах, які сьогодні 

зберігаються в постійних експозиціях українських музеїв і фондових збірках, а 

також творчих майстернях художників. 

2. Портрет став провідним жанром скульптури в другій половині 40-х ― 

50-х роках. Необхідним його елементом, відповідно до вимог тоталітарної 

системи, було конкретне ідеологічне спрямування. Значну увагу звертали на 

зовнішні чинники ― реалістичність зображення, яка іноді могла межувати з 

натуралізмом, використання відповідних атрибутів. У скульптурному портреті 

працювали і місцеві митці (старшого покоління ― Л. Гром, Є. Дзиндра, 

С. Рихва, І. Севера, В. Сколоздра, Я. Чайка, молодші ― Л. Біганич, Д. Крвавич, 

Л. Лисюк, Е. Мисько, Василь Одрехівський, І. Самотос та ін.), і приїжджі 

(А. Оверчук, М. Рябінін, В. Телішев, Л. Штеренштейн, І. Якунін та ін.). У їхній 

творчості визначилися основні напрями, відповідно до яких відбуватиметься 
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наступний розвиток львівської скульптури. У портретному жанрі виразно 

виділяються історичні образи та образи сучасників. 

3. У період «відлиги» (кінець 50-х ― перша половина 60-х років) у 

творчості львівських скульпторів активно формується нова система образно-

формальних вирішень, яка визначає художні особливості портрета. 

Переосмислюються естетичні цінності, утверджуються нові творчі ідеали, 

відмирають старі правила й догми, на зміну їм приходить нове бачення 

мистецьких проблем, нова художня система засобів вираження. Її основу 

складає простота й лаконізм, пластична сконцентрованість строгих, 

узагальнено-монументальних форм. Звертаючись до традиційних тем, видатних 

постатей національної історії та образів сучасників, скульптори відображають 

своїх героїв через призму романтичних ідеалів, прагнуть наділяти їх особливою 

внутрішньою красою (серед кращих зразків портрети роботи Л. Біганича, 

Д. Крвавича, Л. Лисюка, Е. Миська, Василя Одрехівського, О. Пилєва, 

І. Самотоса, Й. Садовського). На зміну підкресленому героїзму приходить 

схильність до творення образів тонкого психологічного складу, до їх 

трактування у ліричних, поетичних настроях. Принципово новий підхід до 

образно-змістового навантаження портрета розкриває перед авторами широкий 

простір для пошуку композиційно-пластичних засобів. 

4. У період «відлиги» та пізніші десятиліття на пошуки активних 

композиційно-просторових вирішень у портретній скульптурі має значний 

вплив звернення до традицій львівської монументально-декоративної пластики 

ХVІІ ― першої половини XIX ст. При цьому одних скульпторів захоплює 

драматична експресія бароко, іншим стає близькою спокійна врівноваженість і 

ясна логіка класицизму. Звертаючись до традицій національної школи та 

водночас активно переймаючи новітній досвід поза їхніми межами, скульптори 

надають особливого значення моделюванню масивних пружних об’ємів, які 
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енергійно та впевнено входять у навколишній простір, виражають значні 

потенційні можливості контакту з архітектурно-просторовим середовищем.  

5. У другій половині 70-х років у львівському скульптурному портреті 

формуються нові тенденції. Домінування монументальних узагальнень, різких 

зіставлень світлотіні, рельєфу і контррельєфу змінює прагнення до глибокого 

аналітичного аналізу та оцінки конкретних життєвих явищ, обставин, у яких 

перебувають певні персонажі. Посилюються ознаки камерності, зосередженості 

на розкритті духовного світу конкретної особи, його нюансів і швидкоплинних 

станів ― від драматичного напруження до філософського спокою. Портрет 

набуває рис, які частково були втрачені в час утвердження монументальності, 

що у свою чергу стала своєрідним протестом проти реалістично-

натуралістичних підходів 50-х років. Провідне місце посідає увага до людини як 

до неповторної, унікальної особистості. У цьому напрямі активно працюють 

художники різних поколінь ― Г. Кудлаєнко, Е. Мисько, Ю. Мисько, 

Б. Романець, О. Пилєв, Василь Одрехівський, Р. Романович, І. Самотос, 

Я. Скакун, В. Ярич та ін.  

6. Від другої половини 80-х і упродовж 90-х років, в умовах незалежної 

України, у мистецтві відбуваються складні процеси, пов’язані зі швидким 

падінням систем інформаційної блокади та ідеологічного контролю, 

поверненням до втрачених здобутків модернізму та спробами адаптації 

філософських підходів постмодернізму. Очевидно, вони не оминають сфер 

скульптури, хоч інерція минулого відчувається тут найбільше. У скульптурному 

портреті спостерігаємо ускладнення композиційно-просторової побудови, 

активізацію ролі пластичного опрацювання поверхні та введення фактури, 

загострення художнього образу, його змістового підтексту. Узагальнено-

романтична й поетична концепція попереднього періоду збагачується глибоким 

і неоднозначним асоціативним підтекстом. У трактуванні скульптурного 

портрета цього періоду можна виділити три основні підходи ― традиційно-
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реалістичний, модерністичний (найбільш характерний для художників-

нонконформістів) і експериментальний (пов’язаний з певною адаптацією 

пластичних пошуків постмодернізму). 

7. У другій половині ХХ ст. образно-пластичні концепції львівської 

портретної скульптури, ґрунтуючись на об’єктивних закономірностях 

історичного процесу та суспільних перемінах, послідовно еволюціонували, 

демонструючи три основні етапи перемін. Перший з них ― перехід від 

документальної розповідності та проявів натуралізму до узагальнено-

монументальної пластичної мови, переважання великих мас, активного, майже 

графічного протиставлення світла і тіні. Наступним етапом стало помітне 

пом’якшення форм, перехід до домінування романтично-асоціативних, 

поетичних інтонацій, проникнення у внутрішній світ портретованого. Третій 

етап характеризує повернення до реального плюралізму творчих підходів, 

значне розшарування творчих концепцій ― від традиційно-реалістичних до 

відверто-новаторських, експериментальних.  

8. Проведене дослідження показало, що скульптурний портрет становить 

вагому складову львівського мистецтва другої половини ХХ століття. У цьому 

жанрі активно працювали видатні творчі особистості, надбання яких важливі не 

лише в контексті львівської мистецької школи, а й мають загальноукраїнське 

значення, ― Є. Дзиндра, Д. Крвавич, Л. Лисюк, Е. Мисько, Василь 

Одрехівський, Б. Романець, Р. Романович, І. Самотос, І. Севера, Я. Чайка, 

І. Якунін та ін. Традиції львівського портрета сьогодні гідно продовжують 

І. Микитюк, Володимир Одрехівський, Р. Петрук, Я. Скакун, П. Старух, В. Ярич 

та ін. Інтерес художників до обличчя людини, яка переживала героїчні здобутки 

й трагічні втрати в минулому, а сьогодні творить нову історію, не згасає та 

постійно проявляється новими творчими гранями. 
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Мисько Е. Т.Шевченко. Гіпс. 1961. 

 

 



 

 

 

3.2.10 

Мисько Е. Портрет Свенціцького. Гіпс тон. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.11 

Мисько Е.  Т.Шевченко-солдат. Дерево. 1958. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.12 

Самотос І. І.Котляревський. Гіпс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.13 

Самотос І. Г.Сковорода.Кована мідь. 1969. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.14 

Самотос І. Наталка. Шамот. 1975. 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.15 

Самотос І. Оксана. Шамот. 1975. 

 

 



 

 

 

 

3.2.16 

Самотос І. Е.Мисько. Шамот. 1971. 

 



 

 

 

 

3.2.17 

Самото І. З.Кецало. Гіпс тон. 1970. 

 

 



 

 

 

 

3.2.18 

Лисюк Л. Портрет Л.Курбаса 1990. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.19 

                          Біганич Л. Портрет У. Кравченко. Камінь. 1975. 

 

 

 

 



 

3.2.20 

Одрехівський В.П. Павлина Цвілик. Дерево. 1960р. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.21 

Одрехівськи В.П. Захар Беркут. Дерево. 1964р. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.22 

Одрехівський В.П. Композитор Василь Баранівський. Гіпс. 1960р. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.23 

Одрехівський В.П. Композитор Станіслав Людкевич. Дерево 1967. 

 

 

 



 

 

3.2.24 

Одрехівський В.П. Василь Стефаник. Дерево. 1971р. 

 

 



 

3.2.25 

Одрехівськи В.П. Іван Франко. Дерево. 1970р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.26 

Одрехівський В.П. Портрет Степана Кищака. Гіпс. 1975 р. 

 

 

 



 

 

3.2.27 

                   Пилєв О. Композитор А.Кос-Анатольський. Гіпс. 1961. 

 

 



 

 

3.2.28 

    Пилєв О. Портрет Ф. Шопена.  Пісковик. 1967. 

 

 



 

 

3.2.29 

      Пилєв О. Портрет Ф. Ліста. Гіпс тон. 1977. 

 

 

 

 



 

 

3.2.30 

Пилєв О. Портрет П.І. Чайковського. Гіпс тон. 1983. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.31 

Крвавич Д. Козак Мамай. Майоліка. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.32 

Крвави Д. Карпатська легенда. Майоліка. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.33 

Крвавич Д. Іван Франко. Гіпс. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.34 

Крвавич Д. І. Вишенський. Бронза. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.35 

Крвавич Д. Портрет І.В.Свенціцький 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2.36 

Крвавич Д. портрет І. Марченка 1975. 

 

 



 

 

3.2.37 

     Бриж Т. Портрет акторів  Т. Литвиненко та Ф. Стригуна. Камінь.1975. 

 

 



 

3.2.38 

Мисько Е. Портрет поета Г. Буравкіна. Шамот. 1975. 

 

 



 

3.2.39 

Мисько Е. Портрет скульптора А.Белявічус. Шамот. 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.40 

Мисько Е. Портрет Г.Поплавський. Шамот. 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.41 

Мисько Е. Портрет Д.Лотоцький. Гіпс тон. 1972. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.42 

Мисько Е. Портрет О. Новаківський. Дерево. 1960. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.43 

Мисько Е. Поет Р.Лубківський. Гіпс тон. 1977. 

 

 

 

 



 

 

3.2.44 

Мисько Е. Т.Залькалн. Гіпс тон. 1968. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.45 

Мисько Е. Р.Іванчук. Гіпс тон. 1970 

. 

 



 

 

4.2.1 

Мисько Е. М.Бідняк. Гіпс тон. 1990. 



 

 

 

4.2.2 

Мисько Е. К.Звіринський. Гіпс тон. 1998. 

 

 

 



 

4.2.3 

Мисько Е. Портрет ученого М.Косів. Гіпс тон. 1998. 



 

 

4.2.4 

Мисько Е. Кардинал Йосип Сліпий. Гіпс тон. 1998. 



 

 

4.2.5 

Мисько Е. Портрет художника З.Кецала. Шамот. 1979. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.6 

Мисько Е. Академік А.Бокотей . 

 

 

 

 



 

 

4.2.7 

Мисько Е. Портрет Бориса Возницького. Бронза. 1985. 



 

 

 

4.2.8 

Скакун Я. С. Крушельницька. Бронза. 1982. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2.9 

Скакун Я. О. Мишуга. Бронза.2005. 

 

 



 

 

 

 

4.2.10 

Скакун Я. Є.Лисик. Бронза. 2005. 

 

 

 



 

 

4.2.11 

Яремчук Л. Данило Галицький. Гіпс тон. 1981. 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.12 

Яремчук Л. Голубина пісня. Гіпс тон. 1980. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.13 

Яремчук Л. Оксана Гіпс тон. 1980. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.14 

Яремчук Л. Соломійка. Металізований пластик. 1980. 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.15 

Яремчук Л. Іван Франко. Бронза. 1999. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.2.16 

Яремчук Л. Михайло Грушевський. Гіпс тон. 1991. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.2.17 

Яремчук Л. Вячеслав Липинський. Гіпс тон. 1994. 

 



 

 

 

 

 

 

4.2.18 

Яремчук Л. Ольга Басараб. Бронза. 1999. 

 



 

 

 

 

4.2.19 

Гоголь В. Портрет Філіпінки. Гіпс. 1992. 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.20 

Гоголь В. Князь Ярослав Осмомисл. Гіпс тон. 1992. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.21 

Гоголь В. Гетьман. Теракота. 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.2.22 

Гоголь В. Філософи. Гіпс. 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.23 

Гурмак В. Кравченко А. Гіпс тон. 1990. 

 

 

 

. 

 

 



 

 

 

4.2.24 

Гурмак В. Мікловда О. Гіпс тон. 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.25 

Гурмак В. Панчишин М. Бронза. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2.26 

Гурмак В. Мелодія.  Дерево. 1978. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.27 

Гурмак В. Сонячна. Гіпс тон. 1978. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.3.1 

Мотика Я. Роман Сельський. Шамот. 1980. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.3.2 

Мотика Я. Борис Возницький. Бронза. 2011. 

 

 

 



 

 

 

4.3.3 

Петрук Р. Ангел (вертепна скульптурна група). Бронза. 1990-2000. 

 

 

 



 

 

 

4.3.4 

Петрук Р. Жінка та чоловік (вертепна скульптурна група). Бронза. 1990-2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.5 

Петрук Р.  «Живе джерело» євангеліст Лука . Бронза .1998-2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.6 

Петрук Р.  «Живе джерело» євангеліст Іван . Бронза .1998-2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.7 

Петрук Р.  «Живе джерело» євангеліст Матвій . Бронза .1998-2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.8 

Кулик П. Іван Підкова. Бронза. 1982. 

 

 



 

 

 

 

4.3.9 

Кулик П. Памятник І.Франку в Торонто. Бронза. 1992. 

 

 



 

 

 

 

4.3.10 

Микитюк І. Чоловічий портрет. Гіпс тон. 1987. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.11 

Микитюк І. Дума про Берестечко. Гіпс тон. 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.12 

Микитюк І. Портрет юнака. Шамот. 1987. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.13 

МикитюкІ. Сільський філософ. Теракота, димлення.1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.14 

Микитюк І. Великий філософ. Теракота, димлення. 1986. 



 

 

 

 

4.3.15 

Микитюк І. Козацький мотив. Теракота, димлення. 1989. 

 

 

 



 

4.3.16 

Микитюк І. Мудрець. Теракота, димлення.1995. 

 



 

 

 

 

4.3.17 

Микитюк І. Портрет Стригуна. Теракота, димлення. 1985. 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.18 

Микитюк І. Ю.Федькович. Теракота, димлення. 1989. 

 

 



 

 

 

4.3.19 

Ярич В. Малий Петро. Бронза, дерево. 1981. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.20 

Ярич В. Портрет Світлани. Бронза. 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.21 

Ярич В. Дівчина з голубом. Фрагмент. Бронза 1984. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.22 

Ярич В. Портрет Михайла. Бронза. 1985. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.23 

Ярич В. Юрій Дрогобича. Гіпс тон. 1981. 

 

 

 

 



 

 

 

Ярич В. Осінь. Алебастр. 1983. 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.25 

Ярич В. Мати з дитям. Бронза. 1995. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.26 

Ярич В. Максим Кривоніс. Гіпс. 1999. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.27 

Савка-Качмар М. Митрополит Андрей Шептицький. Шамот. 1995. 

 

 

 



 

 

 

4.3.28 

Мисько Ю. Портрет скульптора Олександра Дяченка. Теракота. 1982. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.29 

Мисько Ю. Портрет художника Влодка Кауфмана. Бронза. 1982. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.30 

Мисько Ю. Степан Кищак. Гіпс тон. 2004. 

. 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.31 

Мисько Ю. Орест. Гіпс тон. 1987. 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.32 

Мисько Ю. Портрет скульптора Мирона Амбіцького. Гіпс тон. 2003. 

 

 

 



 

 

 

4.3.33 

Мисько Ю. Протиріччя. Граніт. 2007. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.34 

Мисько Ю. Портрет Анатолія Барановського. Граніт. 2006. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.35 

Подолець П. Портрер І.Фозикуш. Гіпс тон. 1985 

 

 

 

 



 

 

4.3.36 

Подолець П. Муза.П. Пісковик. 1995 

 

 

 

 



 

4.3.37 

Подолець П. Елегія. Граніт. 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.38 

Подолець П. Портрер Н. Ляшкевич. Гіпс тон. 1986 

 

 



 

 

4.4.1 

Одрехівський В.В.. Дівчина з птахом. Бронза. 2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.2. 

Одрехівський В.В.. Жіночий портрет. Шамот. 1988. 

 

 

 



 

 

4.4.3 

Капустяк О. Портрет приятеля. Сталь. 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.4 

Старух П. Голгофа. 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.5 

Старух П. Венеція. 1998. 

 

 

 



 

 

4.4.6 

Романишин Р. Король і королева. Бронза. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.7 

Романишин Р. Мольфар. Бронза. 2002. 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.8 

Денисенко О. Людина- риба. Бронза. 2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.9 

Денисенко О. Іворікс. Бронза. 2002. 

 

 



 

 

 

4.4.10 

Олешко С. Іван Труш. Бронза.1997. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.11 

Олешко С. Швейк. Бронза. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.12 

Цісарик В. Пабло Пікассо. Бронза.2009. 

 

 

 

 



 

 

 

4.4.13 

Цісарик В. Винахідник гасової лампи. Бронза. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.14 

Цісарик В. Ш…ш… . Бронза. 2014. 

 

 

 


