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АНОТАЦІЯ 

 

Бенях Н. М. Львівський період творчості Михайла Бойчука (1910–1914) 

— Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.05 

«образотворче мистецтво». — Львівська національна академія мистецтв, 

Львів, 2018. 

Дисертація присвячена творчості Михайла Бойчука львівського періоду 

(1910–1914). 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних літературних джерел (467 позицій), додатків. Основний зміст 

роботи (текст) викладено на 157 сторінках.  

Михайло Бойчук — український художник, талановитий педагог, 

засновник школи монументального мистецтва ХХ ст. Митець паралельно 

зумів ствердити себе як обдарований художник зі своєрідним та цікавим 

баченням. Талановитий педагог зробив вагомий внесок до галузі станкового 

та монументального малярства. Малював станкові картини, виготовляв 

проекти поліхромій, долучився до розвитку книжкової графіки, ілюстрації, 

театрального та декоративно-ужиткового мистецтва. Працював 

реставратором, що дало йому змогу ближче познайомитися з технікою 

іконопису. Його перу належить низка наукових статей. Проте, згадуючи 

цього видатного культурного діяча, передусім пам’ятаємо його як засновника 

монументального напряму в образотворчому мистецтві України, майстра 

монументального живопису. Саме він стояв у авангарді творців новітнього 

українського національного мистецтва. М. Бойчук творив оригінальне 

українське мистецтво, зарахувавши себе до творців «національного стилю». 

М. Бойчук навчався у Віденській приватній художній школі, 

Краківській та Мюнхенській академіях мистецтв. Після цього продовжив 
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навчання й розпочав свій професійний творчий шлях у Парижі. Подальша 

творча та педагогічна праця проходила у Львові та в Києві.  

Так можна коротко означити творче становлення, навчання, 

формування на професійному рівні мистецьких інтересів, співпрацю з 

митцями та педагогічну діяльність Михайла Бойчука. Докладне вивчення 

різних аспектів життєвого та творчого шляху художника у його львівському 

періоді (який досліджено найменше) дасть нам змогу відкрити феномен 

Бойчука й бойчукізму. Основним завданням для нас є детальна реконструкція 

подій і фактів, що стосуються львівського періоду його творчості. Також 

торкнемося детальної реконструкції подій із часу здобуття освіти 

М. Бойчуком і їх вплив на формування творчого методу. 

Член Товариства прихильників української літератури, науки та штуки, 

Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1912) та Українського наукового 

товариства в Києві (1917). Реставраційна діяльність: від 1910 р. працює у 

Львові в Національному музеї імені Андрея Шептицького, реставрує ікони 

XV–XVII ст.; на запрошення Російського імператорського археологічного 

товариства реставрував живопис у церкві в с. Лемеші, Чернігівської обл. 

(1914); засновник музейного напряму реставрації, запропонував метод 

закріплення фресок у хрещальні Софійського собору у Києві (1919); відкрив 

фрески Успенського собору в Чернігові. Один із засновників Української 

академії мистецтв (1917). Від 1924 р. — професор Київського художнього 

інституту. Розстріляний більшовиками 13 липня 1937. 

Об’єктивно оцінити діяльність тої чи іншої особистості можна лише в 

контексті суспільно-історичних обставин її часу. Беззаперечним є зв’язок 

особистості з рефлексуючим духом часу, із процесами самопізнання й 

самовираження. Головні етапи життєвого та творчого шляху Михайла 

Бойчука відомі, але цілковите усвідомлення багатогранного значення цієї 

особистості для української культури та мистецтва всього ХХ ст. прийде, 

мабуть, трохи згодом, після низки ґрунтовних досліджень та розвідок. 
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Звернення до короткого, але найбільш творчого, львівського періоду 

М. Бойчука в цьому контексті є вкрай важливим.  

Силу індивідуальності майстра, кристалізацію методу та формування 

власних поглядів на розвиток українського мистецтва того часу ми повніше 

оцінимо, коли докладно проаналізуємо художньо-стилістичні, 

композиційно-формальні та інші якості творів художника. Саме львівський 

період став для М. Бойчука найбільш продуктивним у плані власної творчої 

реалізації. Художник тільки повернувся з так званої мистецької лабораторії 

в Парижі, де відбувались глибинні процеси формування нових стилістичних 

віянь у мистецтві, тож це був час його самоусвідомлення та самовираження 

в українському мистецтві. 

Українському мистецтву першої третини ХХ ст. притаманна низка 

суттєвих і нових, порівняно з попереднім періодом, особливостей. Одна з 

основних — це формування українського національного стилю, вплив 

естетики модернізму на творчість тогочасних художників.  

На початку ХХ ст. прийшло розуміння, що єдності форми та змісту, 

максимальної виразності можна досягти мінімальними засобами. І ось у 

пошуках ключа цієї гармонії одні звертаються до мистецтва примітивів, інші 

— до геометризації, ще інші заглиблюються у власну свідомість і шукають 

відповідь там. Михайло Бойчук звертається до візантійського мистецтва як 

до органічного нам засобу, за його ж висловом — «синтетично  

українського». 

Головним видом мистецької діяльності М. Бойчука у 1910–1914 рр. 

стало релігійне малярство. Він відновив забуті техніки темпери і фрески, став 

визнаним реставратором на теренах України. М. Бойчук дав добрі взірці 

настінного розпису у Львові. Після В. Кричевського, можливо, найглибше 

зрозумів декоративне українське мистецтво, знову почав уживати плетений 

орнамент і відновив монументальне декорування стін. 

Упродовж львівського періоду художник виконав низку 

монументальних творів. Це насамперед стінописи каплиці Св. Йоана (1911, 
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м. Львів, вул. Петра Скарги, 2а), розписи церкви монастиря сестер Чину 

Святого Василія Великого (1912–1914?, с. Словіта, Золочівський р-н, 

Львівська обл.), розписи вівтарної частини храму Преображення Господнього 

(1912, м. Ярослав, Республіка Польща). У двох останніх пам’ятках збережено 

окремі стінописи. Також у різних джерелах трапляється не підтверджена, 

щоправда, інформація про можливі розписи М. Бойчука (окрім його 

реставраційних робіт) у церкві в селі Лемеші.  

На сучасному етапі розвитку українського мистецтвознавства та 

культурології, коли наука намагається розв’язати проблеми теорії 

художнього процесу, до орбіти наукових досліджень все більше потрапляють 

окремі явища, окремі періоди творчості відомих митців ХХ століття. 

Творчість М. Бойчука та його школа визнані у світі як непересічне 

національне явище, що збагачує світове мистецтво. Творчість М. Бойчука і 

досі притягує увагу науковців із різних країн. Без реконструкції його 

творчого шляху (зокрема львівського періоду) неможливо не тільки 

відродити правдиву історію української художньої культури, а й усвідомити 

її майбутній сенс, подальші перспективи. Щоб повністю висвітлити творчий 

шлях митця, особливо важливо визначити історико-культурні та художньо-

естетичні засади неовізантизму — напряму, що його заснував М. Бойчук, і 

який власне вповні проявився у львівському періоді митця. 

На основі аналізу та міждисциплінарного синтезу гуманітарних теорій, 

вибудовується авторський концептуальний підхід до культурного простору 

та його впливу на подальший творчий шлях митця.  

Тож термін «львівський період» творчості Михайла Бойчука, який дає 

змогу максимально коректно відтворити події, ми пропонуємо тлумачити як 

важливий і визначальний етап у загальній картині творчої і педагогічної 

діяльності митця. 

Чітку межу між поняттями неовізантизм та бойчукізм провести доволі 

важко. Фактично, це два виміри одного явища, які взаємодіють та 

накладаються одне на одне. Однак культурний простір є більш широким 
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поняттям, яке позначає всі сучасні процеси організації просторового 

середовища в культурі та вияв творчої діяльності засновника. Представлена 

культурно-історична спадщина Михайла Бойчука суттєво вплинула на 

характер і обличчя культурного простору України ХХ і початку ХХІ ст., його 

творчі координати. Водночас організація культурного простору змінює 

культурний ландшафт українського образотворчого мистецтва України і на 

фізичному (перебудови, реконструкції), і на символічному (репрезентаційний 

дискурс) рівнях. 

Фактично рік за роком ми аналізуємо всі аспекти життєвого і творчого 

шляху Михайла Бойчука в проміжку від 1910 до 1914 року. Львівський 

період став частиною загального творчого шляху художника. У такому 

процесі важливими стають ресурси, із яких черпається знання про минуле, а 

також уявлення про «правильну» інтерпретацію історичних фактів. 

Підручники та спеціальні дослідження з історії, публікації в мас-медіа, 

телепередачі, заяви відомих осіб, офіційні декларації є такими ресурсами. 

Поруч із названими є й інші, повсякденні, які існують поза межами 

спеціального історичного дискурсу, однак мають потенціал впливу на 

створення (підсвідомої) налаштованості інтерпретувати історію з тієї чи 

іншої позиції. Розташовані у культурному просторі, ці «місця пам’яті» (за 

термінологією П. Нора) та їх актуалізація (реконструкція подій), є однією з 

репрезентаційних форм, за допомогою яких конструюється історична 

пам'ять. 

Неовізантизм М. Бойчука стоїть в одному ряду із пошуками численних 

діячів європейської культури своєї національної самобутності та нових 

естетичних принципів, спрямованих на інтеграцію мистецтв. Неовізантисти, 

тобто представники заснованого Бойчуком напряму, за його словами, 

скеровують свої устремління «до виявлення абстрактного змісту життя у 

формах штучних, не реалістичних, але базуючись на синтетичному напрямі 

національного всенародного мистецтва». Увесь «синтез малярства 

національного, синтетично українського» Бойчук убачав у наших «іконах, 
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мозаїках, фресках, архітектурі, різьбі, скульптурі, вирізуванні, вишиванках, 

гончарстві, набойках, писанках, килимах і т. д.».  

Від самого початку М. Бойчук особливого значення надавав 

релігійному малярству. Він не тільки глибоко вивчив культуру візантійської 

доби та організацію праці в малярських цехах Середньовіччя, але й відновив 

тодішні секрети приготування фарб. Відповідно, один із його учнів у 

паризькій майстерні Є. Бачинський писав: «Він віднайшов спосіб малювання 

«а темпера», яким малювали до 1420 р., а також стінне малювання «аль 

фреско» по мокрому і «аль секко» по сухому, розводячи фарби в теплім 

розчині воску». Під час подорожі по Італії в 1910 р. Бойчук прагнув 

оволодіти секретами реставрації старого живопису. 

Візантійська традиція помітна в художніх творах львівського періоду 

(1910–1914) М. Бойчука: золоте тло, зворотна перспектива й пов’язані з нею 

умовності в зображеннях. Тоді М. Бойчук намагався переосмислити 

внутрішню суть біблійних образів і передати їх мовою художника ХХ ст. Він 

застосував свій творчий метод, який поєднував візантійську традицію з 

сучасними йому пошуками засобів художньої виразності. Тут варто згадати 

такі твори як «Голова ангела» (Львівська національна галерея мистецтв 

ім. Б. Г. Возницького), «Голова Спасителя» (Національний музей у Львові 

імені Андрея Шептицького), «Пророк Ілля» (Національний музей у Львові 

імені Андрея Шептицького) та ін.  

Ключові слова: монументальне малярство, М. Бойчук, львівський 

період, неовізантизм, ікона, стінопис, реставраційна діяльність, науково-

теоретична спадщина, «Студіон», поліхромія, графіка Бойчука. 
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ABSTRACT 

 

Beniakh N. M. Lviv period of Mykhailo Boychuk's creation 1910–1914 — 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

specialty 17.00.05 — Fine Arts. Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2018. 

The thesis deals with the Lviv period 1910–1914 of Mikhail Boychuk 

creative work. 

The research work consists of an introduction, four chapters, conclusions, a 

list of used literary sources (468 items), annexes, illustrations (77 items). The main 

content of the work (text) is set out on 160 pages. 

Mykhailo Boychuk is a Ukrainian artist, talented pedagogue, founder of the 

twentieth century monumental art school. At the same time, the master managed to 

assert himself as a gifted artist with a peculiar and interesting vision. The talented 

pedagogue has made a significant contribution to the field of easel and 

monumental painting. He painted easel paintings, produced polychrome projects, 

and participated in the development of book graphics, illustrations, theatrical arts 

and arts and crafts. He worked as a restorer, what gave him the opportunity to get 

acquainted with the techniques of icon painting more closely. Several scientific 

articles belong to his pen. However, recalling this outstanding cultural figure, first 

we remember him as the founder of the monumental direction in the Ukrainian fine 

arts, the master of monumental painting. He namely was at the avant-garde of the 

creators of the contemporary national art. M. Boychuk was creating the original 

Ukrainian art, thus added himself to creators of the «national style». 

M. Boychuk studied at the Vienna Art School, Krakow and Munich Arts 

Academies. After that, he continued his studies and began his professional career 

in Paris. Further creative and pedagogical work was proceeded in Lviv and in 

Kyiv. 

In this way it is possible to briefly determinate creative formation, studying, 

formation of artistic interests on professional level, cooperation with artists and 
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pedagogical activity of Mykhailo Boychuk. A detailed study of various aspects of 

the artist's life and creative path in Lviv period (which is least studied) will enable 

us to discover the phenomenon of M. Boychuk and boychukism. The main task for 

us is a detailed reconstruction of events and facts concerning Lviv period of his art. 

Also, we will touch upon the detailed reconstruction of events after M. Boychuk’s 

graduation and their influence on the creative method formation. 

He was a member of the Supporters’ Society of Ukrainian Literature, 

Science and Arts, a member of Taras Shevchenko Scientific Society (1912) and the 

Ukrainian Scientific Society in Kyiv (1917). Restoration activity: since 1910 he 

worked at Lviv National Museum named by Andrey Sheptytsky, restored icons of 

the XV — XVII centuries; on the invitation of the Russian Imperial 

Archaeological Society he restored paintings in a village church in Lemeshi, 

Chernihiv region (1914); the founder of the museum's direction of restoration, he 

proposed a method of fixing frescoes in the baptismal of St. Sophia Cathedral in 

Kiev (1919); he opened the frescoes in Assumption Cathedral in Chernigiv. He 

was one of the founders of the Ukrainian Academy of Arts (1917). From 1924 — 

Professor of Kiev Art Institute. He was shot by bolsheviks on July 13, 1937. 

Objectively assessing the activity of one person or another only can be done 

in the context of socio-historical circumstances of their time. Unquestioning is the 

connection of the personality with the reflective spirit of the time and processes of 

self-knowledge and self-expression. The main stages of the life and creative path 

of Mykhailo Boychuk are known, but the full awareness of the multifaceted 

importance of the personality for Ukrainian culture and art of the entire XX 

century will come, perhaps, a little later, after series of thorough studies. Appealing 

to a short, but the most creative, Lviv period of M. Boychuk in this context is 

extremely important. 

The strength of the artist’s individuality, the method crystallization and the 

formation of own viewpoint on the Ukrainian art development of that time, we will 

more fully evaluate when we analyse in detail the artistic and stylistic, 

compositional and formal as well as other qualities of the artist's works. It was 
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Lviv's period that became the most productive for M. Boychuk in terms of his own 

creative grows. The artist came back from the so-called artistic laboratory of Paris, 

where deep processes of forming new stylistic trends in art took place, and this was 

the time of his self-awareness and expression in Ukrainian art. 

There are a few significant and new features inherent to the Ukrainian art of 

the first third of the twentieth century compared with the previous period. One of 

the main is the formation of the Ukrainian national style, the influence of a 

modernism aesthetics on the creativity of contemporary artists. 

At the beginning of the twentieth century it became clear that the unity of 

form and content, maximum expressiveness can be achieved by minimal means. 

And in a search of a key to this harmony, some people turn to the art of primitives, 

others — to geometrization or even go deep into their own consciousness and seek 

an answer there. Mykhailo Boichuk appeals to Byzantine art as an organic means 

for us, according to his words – «synthetically Ukrainian». 

The main form of M. Boychuk's artistic activity in 1910–1914 was religious 

painting. He restored forgotten techniques of tempera and frescoes, became the 

acknowledged restorer on the territory of Ukraine. M. Boychuk left good examples 

of wall paintings in Lviv. After V. Krichevsky he perhaps the most profoundly 

understood decorative Ukrainian art, again began to use a woven ornament and 

renewed the monumental decoration of the walls. 

During the Lviv period the artist performed several monumental works. 

These are, first and foremost, the wall paintings in the St. John's Chapel (1911, 

Lviv, Petro Skarga St., 2a), the depiction in the church of the nunnery of the Order 

of St. Basil the Great (1912–1914, Slovita village, Zolochiv district, Lviv region) 

The painting of the altar part in the Lord Transfiguration Church (1912, Yaroslav, 

Poland). In the last two mentioned monuments single wall paintings are saved. 

Also, in various sources, we find however unverified information about the 

possible paintings by M. Boychuk (in addition to his restoration works) in the 

church in Lemeshi (Chernihiv region). 
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At the present stage of development of Ukrainian art and cultural studies, 

when science tries to solve problems of an artistic process theory, individual 

phenomena and certain periods of well-known artists’ creativity in the twentieth 

century are increasingly entering the orbit of scientific research. 

M. Boychuk's creativity and his school are acknowledged in the world as an 

outstanding national phenomenon that enriches world of art. M. Boychuk's 

creativity still attracts the attention of scholars from different countries. Without 

the reconstruction of his creative path (in particular the Lviv period), it is 

impossible not only to revive the true history of Ukrainian artistic culture, but also 

to comprehend its future meaning, future perspectives. To fully illuminate the 

creative path of the artist, it is especially important to determine the historical, 

cultural, artistic and aesthetic principles of neobyzantineism — the direction that 

M. Boychuk founded, and which, in fact, fully manifested itself in the Lviv period.  

The authorial conceptual approach to the cultural space and its influence on 

the further creative work of the artist is built up based on the analysis and 

interdisciplinary synthesis of humanitarian theories. 

Therefore, the term Lviv period of Mykhailo Boychuk’s creativity, which 

allows us to reproduce correctly the events, we propose to be interpreted as an 

important and decisive stage in the overall picture of the creative and pedagogical 

activities of Mykhailo Boychuk. 

A clear line between terms neobyzantineism and boychukizm is rather 

difficult to hold. In fact, these are two measurements of one phenomenon that 

interact and overlap each other. However, cultural space is a broader concept, 

which denotes all modern processes of organizing the spatial environment in 

culture and the expression of the creative activity of the founder. The presented 

cultural and historical heritage of Mykhailo Boychuk substantially influenced the 

character and the face of the cultural space of Ukraine in the 20th and early 21st 

centuries, its creative coordinates. At the same time, the organization of cultural 

space changed the cultural landscape of the Ukrainian fine arts as on the physical 

(perestroika, reconstruction), as on the symbolic (representative discourse) levels. 
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In fact, year after year, we analyse all aspects of the life and creative path of 

Mykhailo Boychuk in the period from 1910 to 1914. The Lviv period became part 

of the artist's overall creative path. In this process the sources, from which the 

knowledge about past is drawn, become important, as well as the idea of a 

«correct» interpretation of historical facts. Textbooks and special history studies, 

publications in the media, TV shows, statements by famous people, official 

declarations are such kind of sources. In addition to listed, there are others, 

everyday ones that exist outside the special historical discourse, but have the 

potential to influence the forming (subconscious) mindedness to interpret history 

from one view or another. Located in the cultural space, these «places of memory» 

(according to the terminology of P. Noor) and their updating (event 

reconstruction), is one of the representative forms by which historical memory is 

constructed. 

Boychuk's neobyzantineism is in line with the search of national identity and 

new aesthetic principles by numerous figures of European culture directed on the 

integration of arts. The neobyzantists, representatives of the direction founded by 

Boychuk, according to his words, direct their aspirations «to reveal the abstract 

meaning of life in artificial, not realistic forms, but basing on the synthetic 

direction of national folk art». All «synthesis of national painting, synthetically 

Ukrainian» М. Boychuk saw in our «icons, mosaics, frescoes, architecture, 

carving, sculpture, embroidery, pottery, nailers, pysankas, carpets, etc.». 

From the very beginning M. Boychuk gave a big importance to religious 

painting. He not only deeply studied the culture of the Byzantine era and a 

workflow in the painting shops of the Middle Ages, but also restored the then 

secrets of the paints’ preparation. Accordingly, one of his students in the Parisian 

workshop, E. Bachinsky, wrote: «He detected the «a tempera» way of painting, in 

which was being painted up to 1420, as well as wall painting «al fresco» on wet 

and «al secco» on dry, with dissolving paints in warm wax». During a trip to Italy 

in 1910, М. Boychuk strove to master the secrets of the restoration of old 

paintings. 
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The Byzantine tradition is perceptible in the artistic works during the Lviv 

period (1910–1914) by M. Boychuk: the golden background, the reverse prospect 

and the related conventionality in the images. At this time, M. Boychuk tried to 

rethink the inner essence of biblical images and convey them in the language of the 

artist of the XX century. He used his creative method, which combined the 

Byzantine tradition with contemporary search of artistic expression means. It is 

worth mentioning such works as «The Head of the Angel» (Lviv National Art 

Gallery named by B. G. Voznitsky), «The Head of the Savior» (National Museum 

in Lviv named by Andrey Sheptytsky), «Prophet Ilya» (National Museum in Lviv 

named by Andrey Sheptytsky) etc. 

Key words: monumental painting, M. Boychuk, Lviv period, 

neobyzantineism, icon, wall painting, restoration activity, scientific and theoretical 

heritage, «Studion», polychromy, Boychuk’s graphics. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку українського 

мистецтвознавства перед науковцями постала потреба докладно вивчити 

проблеми теорії художнього процесу, а також всебічно дослідити окремі 

явища та періоди творчості митців ХХ століття. 

Поступово доступними стають маловідомі, а то й зовсім невідомі 

архівні, публіцистичні матеріали, унікальна мемуаристика, інші джерела, які 

раніше не були в науковому обігу. Помітно активізувався збір матеріалів про 

окремих митців, зокрема, періоду модернізму, «розстріляного відродження». 

Завдяки публікаціям та дослідженням у цій царині стали 

викристалізовуватися творчі портрети низки художників, творчість яких 

практично була викресленою з історії українського та європейського 

мистецтва. Серед них особливе місце посідає постать Михайла Бойчука. 

Однак ці публікації висвітлювали лише окремі події та факти з життя 

художника. Його хвалили й критикували, аналізували творчість поверхово, 

без належного глибокого дослідження авторського стилю, методу, естетики 

образотворення. Після фізичного знищення художника були десятиліття 

замовчування і заперечення його творчого методу, цькування його учнів і 

послідовників. У другій половині ХХ ст. розпочався процес вивчення 

спадщини художника і повернення його в історію українського мистецтва.  

Творчість М. Бойчука та його школа набула визнання у світі як 

непересічне національне явище, що збагатило світове мистецтво. Творчість 

М. Бойчука і досі привертає увагу науковців із різних країн. Без 

реконструкції його творчого шляху (зокрема львівського періоду) неможливе 

не лише відродження правдивої історії української художньої культури, а й 

усвідомлення її майбутнього сенсу, подальших перспектив. Особливе 

значення для повного висвітлення творчого шляху митця має визначення 

історико-культурних та художньо-естетичних засад неовізантизму — 

напряму, заснованого М. Бойчуком, який вповні сформувався упродовж 
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львівського періоду, а в київському — досяг свого розквіту в царині 

українського монументального мистецтва й отримав назву «бойчукізм».  

Сучасний етап розвитку українського мистецтвознавства позначений 

новим розумінням широкого кола явищ і проблем нашого мистецтва, 

переосмисленням доробку, особливо в контексті ідейно-теоретичного 

підґрунтя. Це дослідження покликане перенести деякі акценти у вивченні 

поставленого питання з фактологічного на аналітично-теоретичний рівень, 

оскільки назріла потреба детально проаналізувати художньо-стильові 

особливості творів художника на основі іконографічного, іконологічного, 

семіотичного та герменевтичного методів. М. Бойчук став однією із 

провідних постатей у розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ 

ст. Його мистецька школа (бойчукізм) як самодостатнє українське культурно-

мистецьке явище логічно вкладається в розвиток західного модернізму й досі 

незмінно викликає зацікавлення в дослідників, що аналізують мистецькі 

процеси та художні тенденції першої половини ХХ ст. Віддаючи належне 

попереднім працям, все ж зазначимо, що творчість М. Бойчука 

висвітлювалася, передусім, із позицій хронології основних подій, в інших 

випадках увага дослідників була зосереджена на найважливіших подіях 

творчого шляху митця та на віднайденні невідомих творів. Починаючи з 

1990-х рр. мистецтвознавці, які досліджували українське образотворче 

мистецтво першої половини ХХ століття, чи не найбільше уваги приділяють 

саме творчості М. Бойчука. Особливе зацікавлення викликають пошуки 

М. Бойчука національної своєрідності монументально-декоративного 

мистецтва, робота над формою, лінією, простором, що були особливо 

важливими у його творчій та педагогічній діяльності. 

Актуальність теми визначила наукове завдання дисертаційного 

дослідження, яке полягає в реконструкції подій та фактів львівського періоду 

творчості М. Бойчука. У цій роботі ми провели художньо-стилістичний 

аналіз збережених творів художника, які стосуються львівського періоду 

творчості. Не менш важливим є й те, що мистецька і педагогічна діяльність 
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М. Бойчука мала помітний вплив у мистецькому житті України у 1920-х рр., і 

тому виявлення впливу на його творчий метод львівського мистецького 

середовища, уважне вивчення наслідків львівського періоду є вкрай 

потрібним і науково актуальним. 

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

дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень та планом 

підготовки наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв. Робота відповідає основним напрямам 

фундаментальних досліджень, які велися в науково-дослідному відділі, 

зокрема: «Західні теорії та українське мистецтвознавство ХХ століття: 

інтелектуальні інновації, особливості методології, мистецтвознавчий 

дискурс» (Реєстр. номер 0111U005313, ДБ № ІТМ 02-2010). За тематикою 

дослідження було розроблено за Галузевими стандартами вищої освіти 

України та стандартами вищої освіти ЛНАМ. Засоби діагностики освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 0202 «мистецтво» 

напряму підготовки 6.020205 «образотворче мистецтво»: Галузевий стандарт 

вищої освіти України / Р. Шафран, Р. Василик, І. Шумський, Р. Косів, 

О. Дацко, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 41 с.; Засоби діагностики 

освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра в галузі знань 0202 

«мистецтво» напряму підготовки 6.020205 «образотворче мистецтв»: 

галузевий стандарт вищої освіти України / Р. Шафран, Р. Василик, 

І. Шумський, Р. Косів, О. Дацко, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 39 с.; 

Методичні вказівки щодо розроблення матеріалів з акредитації напрямів і 

спеціальностей Львівської національної академії мистецтв / Р. Шафран, 

Н. Бенях — Львів : ЛНАМ. — 2013. — 45 с.; Освітньо-професійна програма 

підготовки бакалавра в галузі знань 0202 «мистецтво» напряму підготовки 

6.020205 «образотворче мистецтво», спеціалізації «монументальний 

живопис»: стандарт вищої освіти ЛНАМ / Р. Шафран, А. Максименко, 

І. Шумський, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 33 с.; Освітньо-

кваліфікаційна характеристика бакалавра в галузі знань 0202 «мистецтво» 
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напряму підготовки 6.020205 «образотворче мистецтво», спеціалізації 

«монументально-декоративна скульптура»: стандарт вищої освіти ЛНАМ / 

Р. Шафран, А. Максименко, І. Самотос, І. Шумський, О. Гончарук, Н. Бенях. 

— Львів : ЛНАМ, 2013. — 36 с.; Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

підготовки магістрів у галузі знань 0202 «мистецтво» спеціальності 8.020208 

«образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»: Галузевий стандарт 

вищої освіти України / Р. Шафран, А. Максименко, А. Каліш, Т. Печенюк, 

О. Дацко, М. Бокотей, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 29 с.; Освітньо-

професійна програма підготовки магістрів у галузі знань 0202 «мистецтво» 

спеціальності 8.020208 «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»: 

Галузевий стандарт вищої освіти України / Р. Шафран, А. Максименко, 

А. Каліш, Т. Печенюк, О. Дацко, М. Бокотей, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 

2013. — 40 с.; Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра в галузі 

знань 0202 «мистецтво» спеціальності 8.020208 «образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво»: Галузевий стандарт вищої освіти 

України / Р. Шафран, Р. Василик, І. Шумський, Р. Косів, О. Дацко, 

М. Бокотей, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 39 с.; Освітньо-професійна 

програма підготовки магістрів у галузі знань 0202 «мистецтво» спеціальності 

8.020208 «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»: Галузевий 

стандарт вищої освіти України / Р. Шафран, Р. Василик, І .Шумський, 

Р. Косів, О. Дацко, М. Бокотей, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 41 с.; 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра в галузі знань 0202 

«мистецтво» спеціальності 8.020208 «образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво», спеціалізації «монументальний живопис»: стандарт 

вищої освіти Львівської національної академії мистецтв / Р. Шафран, 

А. Максименко, І. Шумський, Н. Бенях. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 41 с.; 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра в галузі знань 0202 

«мистецтво» спеціальності 8.020208 «образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво», спеціалізації «монументальний живопис»: стандарт 
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вищої освіти ЛНАМ / Р. Шафран, А. Максименко, І. Шумський, Н. Бенях. — 

Львів : ЛНАМ, 2013. — 33 с. 

Мета дисертаційної роботи — визначити роль львівського періоду в 

становленні творчого методу М. Бойчука, виявити найбільш характерні 

особливості, а також роль львівського періоду життя і творчості митця у 

загальному процесі його мистецько-педагогічного становлення і розвитку; 

окреслити витоки індивідуальних живописних, педагогічних і науково-

теоретичних методів; проаналізувати музейно-реставраційну діяльність; 

визначити контекстуальний вплив львівського (українського) та 

західноєвропейського культурно-мистецьких середовищ на формування 

світоглядної системи митця. 

Мета зумовила постановку низки завдань: 

– проаналізувати історіографію, архівні епістолярні джерела, 

фотодокументи щодо творчості М. Бойчука; 

– визначити основні події львівського періоду життя і творчості 

М. Бойчука, уточнити та доповнити його хронологію в контексті важливих 

суспільних і культурно-мистецьких подій, що відбувалися у Львові; 

– виявити витоки творчого і педагогічного методів М. Бойчука та 

провести порівняльний аналіз із методологією зрілого періоду творчості 

митця; 

– здійснити мистецтвознавчий аналіз творів М. Бойчука, створених 

упродовж 1910–1914 рр.; 

– проаналізувати музейно-реставраційну діяльність художника в 

означений період; 

з’ясувати роль М. Бойчука в культурно-мистецькому життя Львова 

означеного періоду. 

Об’єктом дослідження є львівський період у творчості М. Бойчука 

1910–1914 рр. у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва 

першої третини ХХ ст. 
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Предмет дослідження є живописні станкові та монументальні твори 

львівського періоду, створені у 1910–1914 рр., а також, з огляду на 

комплексний характер мети та завдань дослідження, твори з періоду 

навчання (Краків, Париж). До предмету дослідження увійшли також 

результати музейно-реставраційної й науково-теоретичної діяльності митця. 

Хронологічні межі, з огляду на мету, об’єкт і предмет дослідження, 

окреслено 1910–1914 рр., тобто роками фактичного перебування М. Бойчука 

у Львові. Водночас потреба з’ясувати взаємозв’язок львівського періоду з 

витоками й роками зрілої творчості митця зумовили розширення хронології 

дисертаційного дослідження в окремих розділах і підрозділах до меж кінця 

ХІХ — першої чверті ХХ ст., що дало можливість більш повно відповісти на 

поставлені завдання. 

Теоретична та методологічна основа наукової роботи. У процесі 

дослідження ми намагались розглядати проблеми об’єктивно та логічно, 

застосовуючи комплексний підхід, якого вимагає складна природа 

мистецьких напрямів першої половини ХХ століття. Використання 

порівняльно-історичного методу виявилось необхідним при дослідженні 

витоків теоретичних ідей українського монументалізму й характеру 

поєднання теоретичної концепції з мистецькою формою на конкретному 

історичному етапі розвитку українського образотворчого мистецтва. 

Необхідним виявилось використання власне культурологічних досліджень 

(культурологічної проблематизації емпіричного матеріалу). Методологічну 

основу роботи становить історико-порівняльний, синхронний та діахронний 

та художній аналізи. Методика дослідження повинна враховувати окреслення 

узагальнюючих проблем, які дають змогу включити львівський період 

творчості М. Бойчука в загальну періодизацію його творчості. Саме тому 

методика дисертації ґрунтується на комплексному науковому методі, який 

дозволяє залучити аналітичні можливості різних галузей науки: 

мистецтвознавства, історії, культурології, філософії, естетики тощо. 
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Апробацію роботи проведено у вигляді курсу лекцій на тему: «Історія 

українського мистецтва першої третини ХХ століття» для 4 курсу кафедри 

історії та теорії мистецтва Львівської академії мистецтв (38 год.). Було 

висвітлено творчість М. Бойчука, формування школи монументального 

мистецтва, вплив М. Бойчука на розвиток українського образотворчого 

мистецтва окресленого періоду. Особливу увагу приділено львівському 

періоду творчості митця.  

Наукова новизна. Дисертаційна робота є першим науковим 

дослідженням, що присвячене львівському періоду творчості М. Бойчука, у 

якому на основі широкого кола джерел і наукової літератури теоретично 

обґрунтовано взаємозв’язок між формуванням його творчого методу та 

ідеологією нового національного мистецтва ХХ ст., подано висновки 

стосовно ролі культурного простору в націєтворчому процесі, визначено роль 

М. Бойчука в розвитку українського монументального мистецтва ХХ ст. 

Наукові положення, що найбільшою мірою розкривають новизну 

дослідження, полягають у тому, що в дисертаційній праці 

вперше 

— проведено детальну реконструкцію львівського періоду митця, 

уточнено фактологію та хронологію; 

— наголошено на актуальності львівського періоду творчості 

М.Бойчука для розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ ст.;  

— з’ясовано вплив львівського періоду М. Бойчука на подальшу 

його творчу та педагогічну діяльність; 

удосконалено: 

— уточнено атрибуцію творів львівського періоду творчості 

Михайла Бойчука;  

— проаналізовано смислове наповнення терміну «неовізантизму» 

для означення українського стилю ХХ ст.; 

— проведено детальний мистецтвознавчий аналіз збережених творів 

М. Бойчука львівського періоду; 
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отримало подальший розвиток: 

— характеристика терміну «неовізантизму» як окремого явища 

українського національного стилю (бойчукізму); 

— мистецтвознавчий аналіз творів львівського періоду М. Бойчука, 

дослідження його музейної, реставраційної діяльності, теоретичної 

спадщини, а також з’ясовано його вплив на розвиток українського 

образотворчого мистецтва України ХХ ст. 

Тож представлена робота є першою спробою реконструювати 

львівський період творчості М. Бойчука і визначити його вплив на 

формування творчого методу художника.  

Особистий внесок полягає в тому, що в науковий обіг запроваджено 

нові архівні матеріали, джерела, епістолярну спадщину художників. У 

дисертації на основі систематизації, узагальнення й аналізу значного за 

обсягом фактичного матеріалу, першоджерел та архівних документів вперше 

комплексно досліджено процеси, які відбувалися в творчості М. Бойчука у 

львівському періоді його діяльності, у мистецькому середовищі Львова та 

Східної Галичини загалом впродовж перших двох десятиріч ХХ століття. У 

науковий обіг вперше введено архівні документи (чотири заяви М. Бойчука 

до Наукового товариства ім. Т. Шевченка з проханням надати йому 

матеріальну допомогу). 

Практичне значення роботи. Положення дисертації, її основні 

висновки, фактологічний матеріал можуть бути використані при дослідженні 

дотичних до теми проблем, підготовці узагальнюючих праць з історії 

українського образотворчого мистецтва. Запропоновані наукові висновки 

також можуть застосовуватись у науково-дослідницькій діяльності — для 

подальшої розробки теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних з 

історією українського образотворчого мистецтва ХХ ст.; у навчальному 

процесі під час викладання курсів з історії мистецтва, культурної та 

соціальної антропології та інших спеціальних дисциплін, які передбачають 
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вивчення ролі творчої особистості на формування мистецьких шкіл та 

напрямів. 

Джерельною базою дослідження є архівні документи та 

фотоматеріали, літературні джерела кінця ХІХ — початку ХХ століття, 

збірки живопису та графіки в державних музеях України та приватних 

колекціях. 

Науковий апарат дисертації складають посилання на джерела, 

примітки, покажчик творів. 

Структура роботи. Робота складається зі вступ, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (468 позицій), списку ілюстрацій і 

додатків (77 позицій). Додатки містять ілюстративний матеріал, архівні 

джерела, епістолярій. Основний зміст роботи (текст) викладено на 160 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія дослідження 

Реконструкція творчого і життєвого шляху Михайла Бойчука 

львівського періоду передбачає не лише вивчення опублікованих матеріалів 

із біографії митця, але й дослідження ширшого контексту українського 

національного самоусвідомлення й загальнокультурного піднесення кінця 

ХІХ — початку ХХ ст. у Галичині. Більшість досліджень було здійснено в 

рамках мистецтвознавчих студій з історії українського образотворчого 

мистецтва ХХ ст., історії української культури, краєзнавчих досліджень 

тощо.  

На початку ХХ ст. українське мистецтво інтенсивно інтегрувалося в 

загальноєвропейський культурний процес, активізувалась суспільно-

політична діяльність творчої інтелігенції. Зокрема, провадилась інтенсивна 

наукова, громадсько-політична, видавнича та суспільна діяльність. 

Львівський період творчості М. Бойчука стає тим часом, із якого починається 

діяльність уже сформованого художника й педагога, засновника мистецької 

течії ХХ ст. У Львові М. Бойчук активно займався творчою, реставраційною, 

педагогічною, науково-теоретичною та громадською діяльністю. Львівський 

період став підґрунтям для його подальшої педагогічної праці в Українській 

академії мистецтв у Києві. Саме в цей час М. Бойчук заклав художні основи 

розвитку українського монументального мистецтва ХХ ст., обґрунтував 

звернення до візантійської культури й мистецтва. Також цей період є вкрай 

важливим для встановлення повної картини життєвого і творчого шляху 

художника. 

У загальному масиві наукової літератури, дотичної до теми 

дослідження, варто виокремити кілька тематичних груп. Перша стосується 

публікацій про життєвий і творчий шлях М. Бойчука. Ця група охоплює 

монографії, альбоми, інформаційні, аналітичні та критичні статті в наукових 

та науково-публіцистичних періодичних виданнях. Матеріали першої 
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тематичної групи подано в хронологічному порядку, починаючи з 

періодичних видань. Значну частину наукових праць присвячено 

осмисленню феномена неовізантизму та бойчукізму в контексті художньо-

мистецького життя першої третини ХХ ст. Ця тематична група об’єднує 

роботи, які висвітлюють загальні риси цього художнього явища, його зв’язок 

з іншими напрямами образотворчого мистецтва ХХ ст.  

Ще один тематичний напрям присвячено творчості учнів М. Бойчука 

трьох періодів (паризького, львівського та київського). Важливими для 

вивчення творчості митця в суспільно-духовному та історичному контекстах 

є роботи авторів, які досліджують культурно-історичне тло кінця ХІХ — 

першої третини ХХ ст.  

Насамперед звернімося до огляду періодичних видань, що стосуються 

безпосередньо М. Бойчука. Це матеріали, присвячені життєвому та творчому 

шляху художника, які з’являються в коротких оглядах подій мистецько-

культурного та суспільно-політичного життя. Загалом весь масив матеріалів 

із періодичних видань можемо поділити на статті, огляди та повідомлення 

фактологічного, аналітичного й критичного характеру. Статті фактологічного 

змісту розкривають дати та факти з періоду навчання М. Бойчука у Кракові 

та Мюнхені, паризького, львівського й київського періодів творчості митця. 

До прикладу, на початку 1905 р. відбулась Всеукраїнська мистецька 

виставка, організована Товариством прихильників української літератури, 

науки і штуки (ТПУЛНШ) і Науковим товариством ім. Т. Шевченка (НТШ). 

Підготовку виставки схвально зустріла громадськість Галичини. Це була 

подія, яка дала потужний імпульс розвитку українського мистецтва. 

Анонсували виставку львівські газети та часописи, зокрема «Діло», 

«Літературно-науковий вістник», «Артистичний вісник» та ін. У становленні 

нового українського мистецтва, у зміцненні національної самосвідомості 

українських митців (та й усього культурного загалу) Галичини виставка 

відіграла важливу роль. Як було зазначено в польській газеті «Slowo polskie», 

яка виходила тоді у Львові, виставка ця дала свідчення здібностей і 
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художньої культури українського народу [422]. Також ця виставка стала 

знаковою і для творчості М. Бойчука. Серед відгуків преси виділялися досить 

ґрунтовні рецензії Р. Братковського у «Літературно-науковому вістнику» та 

І. Труша в «Артистичному віснику». 13 січня 1905 р. на засіданні правління 

ТПУЛНШ було обрано журі виставки, до якого ввійшли М. Грушевський та 

митці В. Дембіцький, І. Труш і М. Сосенко [347, с. 60.]. Урочисте відкриття 

виставки відбулося 24 січня 1905 р., експозиція тривала до 02 березня 1905 р. 

в чотирьох залах «Салону Лятура» (на пл. Св. Духа, тепер пл. Івана Підкови). 

М. Бойчук, тоді студент Краківської академії мистецтв, переслав у 1904 р. 

чотири роботи на цю виставку [345, с. 188].  

Зупинімося докладніше на статті І. Труша під назвою «Вистава 

українських артистів». Для учасників виставки він знаходить точні, 

об’єктивні характеристики, окреслюючи досягнення кожного. Також І. Труш 

дає оцінку і двом дебютантам виставки, одним із яких і був М. Бойчук. Це 

був не лише дебют М. Бойчука на виставці у Львові, але й перша згадка про 

нього у львівській періодичній літературі. Роман Братковський у рецензії на 

виставку окремо наголошує на таланті М. Бойчука, особливо на його вмінні 

портретувати. Автори статей, хоч і вказували на незавершеність і технічну 

недосконалість робіт, однак відзначали талант художника вміло передавати 

вираз обличчя та внутрішній світ портретованого [51, с. 255]. Коротку згадку 

про М. Бойчука розміщено в «Літературно-науковому вістнику» у ще одній 

статті І. Труша [346], а також у рубриці «Хроніка: театр і штука» цього ж 

видання. Від цього часу інтерес мистецької критики до постаті М. Бойчука з 

кожним наступним роком зростає. Відтоді на його ім’я все частіше можна 

натрапити в періодичних виданнях, і не лише Львова, особливо в період 

1909–1910 рр.  

Відгуки стали більш розгорнутими і були здебільшого схвальними. Це 

відбулося після гучного успіху М. Бойчука та його учнів із паризької 

майстерні у виставках «Осіннього салону» (1909) та «Салону незалежних» 

(1910) в Парижі. Саме тоді вперше критики говорять про появу нового 
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напряму — неовізантизму [116; 332; 398; 406; 419418]. Про виступ паризької 

школи М. Бойчука пише періодика Парижа, Варшави, Львова, Києва, Санкт-

Петербурга. Критики окреслюють цю школу терміном неовізантизм, що 

з’являється з легкої руки Г. Апполінера [398]. Письменник та критик 

Г. Апполінер, який був частим гостем у паризькій майстерні художника, 

доволі точно й виважено аналізує вплив візантійського мистецтва на його 

творчий метод і на українське тогочасне мистецтво загалом [398, с. 34]. Сам 

М. Бойчук ніби й не схвалює, але й не заперечує такого терміна [20, с. 10].  

Г. Аполлінер, після участі М. Бойчука та його учнів у виставці «Салону 

незалежних», присвячує їм окремий розділ у мистецькій хроніці. 

Г. Аполлінер та інші французькі критики називають паризьку майстерню 

М. Бойчука «Renovation Byzantine» [398]. 

Згодом з’являються позитивні відгуки про участь М. Бойчука і його 

паризької групи в публікаціях М. Александровича, Є. Бачинського 

(псевдонім Є. Д-ський), Й. Пеленського, Г. Аполлінера, Л. Вокселя, 

А. Сальмона, Е. Кісьляньскої, Я. Тугендхольда та ін. Вони вже розглядають 

постать М. Бойчука як сформованого художника, який працює разом зі 

своїми учнями-однодумцями та привертає увагу художніх критиків того 

часу. Це були публікації в польських, французьких, російських і українських 

періодичних виданнях: «Scena Sztuki», «Kurier warszaswski» «Nowa gazeta», 

«Odrodzenie», «Literatura i sztuka», «Парижский вестник», «Demokratie 

sociale» та «Paris Journal», «Аполлон», «Искусство, живопись, графика, 

художественная печать», «Діло», «Рада», «Ілюстрована Україна», «Народне 

слово», «Стара Україна» та ін. 

Я. Тугендхольд виокремлює групу М. Бойчука із «середовища анархії й 

вакханалії, що панують на виставці» «Салону незалежних», та вбачає в 

маленьких золочених дошках, написаних темперою, «дещо серйозне й 

велике» [348]. Він наголошує, що група М. Бойчука цікава «не стільки своїми 

досягненнями, скільки своїм прагненням…» [348, с. 13].  
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М. Александрович у статті під назвою «Сукцес українця на парижській 

осінній виставі» [3] зауважує участь М. Бойчука у виставці й аналізує дві 

картини, які представив художник на огляд публіки та художньої критики. 

Автор характеризує роботи митця, виявляє значення традиції в його 

творчості й наголошує, що М. Бойчук намагається «... покласти міст від 

староукраїнського до сучасного відродження та повести за собою українську 

штуку ...» [3, с. 3]. 

Такий жвавий інтерес до творчості М. Бойчука та його учнів із 

паризької майстерні серед французьких, польських і російських критиків не 

могла не помітити й українська критика. На шпальтах газети «Діло», «Рада», 

«Народне слово» та інших періодичних видань ім’я М. Бойчука все частіше 

з’являється в різних статтях і рубриках упродовж 1909–1911 років. Відомості 

про його активну творчу, реставраційну, музейну, організаційну, педагогічну, 

громадську діяльність у періодичних виданнях окресленого періоду є 

поодинокими. Але творча робота М.Бойчука щораз то більше стає об’єктом 

зацікавлення художників та критиків. Автори говорять про художника, як 

про визначне явище в тогочасному українському мистецькому просторі 

[244]. У замітках та мистецьких хроніках згадується М. Бойчук у контексті 

оглядів сучасного мистецтва, участі у виставках (спочатку у Львові 1905 р., 

Кракові, а потім, звісно, найбільший розголос після двох виставок у Парижі 

1909 і 1910 рр.).  

Ім’я М. Бойчука можна зустріти в рубриках художньої хроніки, оглядах 

мистецького життя, окремих статтях, присвячених українській темі й 

українському національному мистецтву. Серед видань, які активно писали 

про митця: «Народне слово», «Літературно-науковий вістник», «Діло», 

«Ілюстрована Україна». Рубрику «Українське життя» в «Літературно-

науковому вістнику» вели різні автори і присвячена вона була найбільш 

визначним подіям культурно-мистецького руху. Значно пожвавлюється 

інтерес до національного мистецтва, все частіше на сторінках газет говорять 

про український стиль [249]. 
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Наприклад, у київській газеті «Рада» за 1911 р. у кількох номерах у 

рубриці «Література, наука, умілість і техніка» ідеться про стан українського 

мистецького руху в Західній Україні [193; 194]. Ім’я М. Бойчука редактори 

газети кілька разів згадують серед молодих художників Галичини, 

зазначаючи, що молодий митець намагається «збагнути всю глибину старої 

української творчости» [193, с. 4]. 

Також інформацію про М. Бойчука знаходимо на шпальтах журналу 

«Світ» у рубриці «Хроніка, мистецьке життя». Важливими для нас є номери, 

які присвячено організації українських виставок у Львові та Києві. Містилися 

тут статті мистецької тематики історичного та критичного спрямувань. 

Популярності набувають виставки українських художників, організовані у 

Львові, Києві, Полтаві та Харкові впродовж 1911–1913 рр. Усі виставки, які 

відбувалися в цей час, активно обговорюють.  

Були відомості про те, що в грудні 1911 р. має відбутися виставка 

українських художників, «в якості прикраси повинні бути роботи 

прославленого в Парижі М. Бойчука» [256, с. 3]. Сам М. Бойчук планував 

взяти участь у вистаці українських художників у Києві, про це писали у 

газеті «Рада», «Ілюстрована Україна», «Літературно-науковий вістник», 

однак із певних, невідомих нам, причин не зміг переслати свої роботи. 

Докладніше про це довідуємось із листування І. Труша з П. Холодним, який 

був організатором виставки. 

Перша українська артистична виставка відбулася 23 грудня 1911 р. у 

Києві й мала значний розголос. У хроніці газети «Рада» міститься 

повідомлення: «Українську артистичну виставку вчора одчинено в трьох 

залах другого поверху київського міського музею…» [195, с. 3]. Кілька 

статей і повідомлень розміщено у «Літературно-науковому вістнику» (січень-

квітень 1912 року). Автор під псевдонімом Д. А. у статті «Українська 

артистична вистава у Києві» висловлює жаль з того приводу, що молодих 

українських художників «…Бойчука, Северина та инших, немає на сій 

виставі… З цього погляду вона далеко не повна, але ж… репрезентує 
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українське мистецтво» [105, с. 110]. Ця рецензія на виставку виявляє низку 

цікавих фактів про розвиток українського мистецтва того часу. Ще одну 

статтю з приводу виставки розміщено в цьому ж часописі за квітень. Автор 

М. Гехтер наголошує, що українське мистецтво в 1911 році значно «ожило» 

[79]. Виставка набула значного розголосу в суспільстві, у газетах «Діло», 

«Рада», «Нове слово» анонсували участь великої кількості художників, серед 

яких було й ім’я М. Бойчука [193; 194; 242]. 

Зокрема, в «Літературно-науковому вістнику» за 1912 р. розміщено 

розлогу статтю-рецензію на виставку в Києві. Тут автор під криптонімом 

Д. А. подає кількість художників на виставці, характеризує їхні твори, чітко 

визначає окремі течії модернізму, вказує на риси суто національні в 

тогочасному мистецтві. Також згадує з великим жалем те, що М. Бойчук не 

встиг переслати своїх робіт на цю виставку [105]. 

1912 р. М. Бойчук брав участь в організації виставки домашнього 

промислу в Коломиї. У статті Д. Лук’яновича [198] є важлива інформація про 

те, що М. Бойчук належав до організаційного виставкового комітету 

«Виставки домашнього промислу у Коломиї»: «... з рамени виставового 

комітету занялося розміщеннєм предметів кілька молодих людей. Академики 

Бойчук, Пушкар, Недільський упорядкували першу кабіну...» [198, с. 2]. 

Рекомендації для внесенння М. Бойчука до організаційного виставкового 

комітету дали митрополит Андрей Шептицький та Михайло Грушевський. 

Більше інформації з творчої біографії художника можемо почерпнути з 

періодики 1913 р. У газеті «Рада» надруковано невелику рецензію на книгу 

Альфонса Доде «Пригоди Тартарена з Тараскона» (переклад 

В. Щербаківського), яка вийшла друком у 1913 р. Тут зазначається: 

«…окладинку прикрашено з обох боків малюнком М. Бойчука, засновника 

неовізантизму <…> малюнок відповідає змістові… і робить приємне 

вражіння. Шкода тільки, що художник використав для нього не український 

орнамент » [179, с. 4]. 
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Газета «Діло» містить анонси щодо відкриття другої виставки 

українських художників. Із кількох номерів довідуємось, що М. Бойчук подав 

свої твори до оргкомітету. Виставка відбулася в серпні 1913 року в 

товаристві «Родина» в Києві. У виставці брали участь М. Бурачек, 

О. Кульчицька, І. Їжакевич, Ф. Красицький, П. Холодний та ін. [243]. 

Одразу в кількох періодичних виданнях з’явилися ґрунтовні відгуки-

рецензії на другу виставку. Щодо цього С. Черкасенко у своїй статті «З 

українського життя» подає короткий огляд виставки, згадує серед учасників 

М. Бойчука. Із відгуку Д. Антоновича: «…виставка в цілому приймає вигляд 

більше свіжий, молодий, артисти, що порвали зі старими традиціями виразно 

на виставці домінують і ціла вистава ясніше дає поняття про наше тепер, про 

те наше мистецтво, що характерне для наших часів, і від якого ми можемо 

сподіватися будучого» [105, с. 110]. 

У 1910–1914 рр. з’являються розвідки з мистецтва та невеличкі 

критичні замітки, авторами яких були відомі історико-культурні та духовні 

діячі І. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевський, А. Шептицький, З. Кузеля, 

І. Труш, І. Джиджора, Ю. Панькевич, І. Свєнціцький, С. Черкасенко, 

П. Холодний, І. Александренко, Д. Лук’янович та інші. У їхніх публікаціях 

зустрічаємо ім’я М. Бойчука. Ці описи подають коротку характеристику 

митця як молодої та перспективної особистості, його участі у виставках у 

контексті розвитку музейної справи, невеличкі повідомлення про творчу 

діяльність тощо. 

Найціннішими публікаціями для нас є огляди та статті, які роблять 

можливою документальну реконструкцію подій і явищ тогочасного 

мистецького життя Львова, дають уявлення про складний і багатогранний 

механізм розвитку художніх процесів на його теренах, а особливо цікавими є 

дані про діяльність М. Бойчука. З цих статей стає відомо, що М. Бойчук 

виконав реставраційні роботи у НМЛ, оформив експозицію музею НТШ, 

готував роботи до виставок тощо. 
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1917–1930-х рр. на шпальтах львівських часописів «Народне слово», 

«Діло», «Літературно-науковий вістник», «Нове слово», «Стара Україна», 

«Нова Рада», «Назустріч», «Ілюстрована Україна», «Неділя», «Наше життя», 

«Нова хата», «Жінка», «Громадянка», «Карби», «Мистецтво» (орган 

Асоціації незалежних українських митців — АНУМ), «Мистецтво і 

культура», «Sygnały», «Gazeta Artystow», дуже активно обговорювали 

зародження й розвиток українського національного стилю. Про вплив 

візантійського мистецтва дискутували і митці, і науковці-критики: 

І. Крип’якевич, В. Гребеняк, В. Різниченко, О. Назаріїв, П. Мокроус, 

М. Шумицький, М. Пастернак, М. Драган, М. Голубець, Б.-І. Антонич, 

С. Гординський, М. Бутович, П. Ковжун, С. Ласовський, М. Винницький, 

М. Драган, М. Вороний, А. Малюца, Г. Смольський, Б. Стебельський, 

Є. Маланюк, П. Мегик. Творчості М. Бойчука надається вагоме значення, 

подекуди виникає полеміка щодо його творчого методу. У численних 

повідомленнях, замітках, побіжних згадках, розміщених на їхніх шпальтах, 

можемо простежити окремі факти з творчої біографії М. Бойчука. Це, однак, 

лише незначні факти, які все ж дають змогу докладніше дослідити період 

перебування художника у Львові, його значення для розвитку культурного 

середовища міста й Галичини. Статті згаданих авторів, окрім фактологічних 

даних про творчість М. Бойчука, дають уже певний аналіз його мистецького 

доробку. Творчість М. Бойчука розглядають як визначне явище в 

українському мистецтві, звертають увагу на школу бойчукістів, зазначають 

вагомий внесок М. Бойчука у відродження українського монументального 

мистецтва тощо. 

Для вивчення львівського періоду М. Бойчука велике значення має 

ювілейний збірник НМЛ (1931). Довший час він залишався для науковців-

дослідників творчості М. Бойчука чи не єдиними джерелом інформації про 

львівський період митця. У вступній статті І. Свєнціцький аналізує діяльність 

М. Бойчука в НМЛ, розповідає про його посаду, роки праці, про професійне 

виконання поставлених завдань та ін. Автор статті згадує про спільну працю 
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М. Бойчука з М. Касперовичем і С. Налепінською-Бойчук в 1910–1911 роках, 

коли вони консервували низку цінних ікон XV–XVIII ст. і, зокрема, 

наголошує: «Хорі музейні ікони найшли наконець справжнього лікаря...» 

[106, с. 24]. Про реставраційну діяльність М. Бойчука в НМЛ відомо також із 

рубрики «Співробітники Національного музею в часовому порядку», де 

зазначено: «Бойчук Михайло, професор художньої академії в Києві, 

консерватор ікон 1912–1914 рр.» [106, с. 80]. Почав працювати М. Бойчук у 

НМЛ ще в кінці 1910 р., але до 1912 р. його діяльність у музеї була не 

постійною, адже у цей час (1911 р.) він виконував розписи в каплиці Св. 

Йоана при монастирів оо. Студитів (пізніше «Студіон»). 

Збірник містить також важливу інформацію про те, що М. Бойчук 

виконав пам’ятну дошку в техніці мозаїки з написом «Національний музей 

імені Митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицького». Відповідно до 

рішення Кураторії музею, таблицю було вмонтовано на вхідній брамі (вул. 

Мохнацького, тепер вул. Драгоманова) [106]. На жаль, нам не відомі ескізи 

чи фотографії мозаїчного напису. Ця композиція не збереглася. А в рубриці 

«Почесні гості музею» є запис про те, що М. Бойчук разом з В. Седляром у 

1927 році завітав до НМЛ, відбуваючи в поїздку в країни Західної Європи 

(Франція, Німеччина, Італія) від Київського художнього інституту. 

Повертаючись із цієї подорожі, вони знову були у Львові та ще раз відвідали 

музей. 

Про творчу діяльність М. Бойчука львівського періоду докладно 

йдеться у трьох статтях у газеті «Діло» Є. Бачинського, який став першим 

біографом М. Бойчука. Він аналізує участь паризької майстерні М. Бойчука у 

виставці «Салону незалежних» (1910). Ретельно описує твори М. Бойчука та 

його учнів із паризької майстерні. Також Є. Бачинський ґрунтовно аналізує 

французькі та польські періодичні видання, у яких тогочасна художня 

критика звернула особливу увагу на твори М. Бойчука [117]. Його публікації 

стали своєрідним «анонсом» творчості М. Бойчука львівського періоду. 

Пізніше Є. Бачинський опублікував записи з біографії художника в часописі 
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«Нові дні» в Торонто 1952 р. [20, с. 19–20]. Короткий життєпис він написав зі 

слів художника в Парижі. Тут описано період 1899–1910 рр., тобто від 

першого приїзду М. Бойчука до Львова на навчання, його подальші студії у 

Відні, Кракові та Мюнхені аж до паризького періоду. Цей життєпис уточнює 

дати, факти, імена з творчої біографії митця, тобто проливає світло на ранній 

період становлення художника. Автор аналізує творчу, наукову, 

громадянську позицію М. Бойчука, його особисті вподобання, власне 

бачення й добру обізнаність з історією світового та українського мистецтва, 

його інтереси та зацікавлення, обґрунтовує позицію митця відносно власної 

манери та самого терміна неовізантизм, який йому нав’язали тощо. Акцент у 

статтях робиться на ідейній наповненості творів М. Бойчука, які були 

«оповиті оболонкою простоти і лаконізму» [20, 20]. Ці засоби, на думку 

Є. Бачинського, «виказують національну приналежність митця» [20, 21]. 

Значну цінність має стаття від редакції в часописі «Неділя» за 1912 р. 

[368]. Тут автори проаналізувати діяльність М. Бойчука у Львові з 1910 по 

1912 р., де згадують його реставрацію ікон у НМЛ, розписи каплиці св. Іоана 

в монастирі Студитів, описують у загальних рисах його громадську позицію.  

Про розписи каплиці монастиря Студитів згадує також І. Свєнціцький у 

1912 р. Автор аналізує стилістику розписів: «...Бойчук взяв за основу до 

розписів фігурні композиції візантійсько-романського примітиву». На його 

судження пізніше неодноразово посилається у своїх працях М. Голубець [82; 

84]. 

До аналізу творчості М. Бойчука зверталися мистецтвознавці, 

письменники, художники, громадські діячі. У цих розвідках не лише 

констатовано чи описано окремі факти діяльності Михайла Бойчука, а й 

подано аналіз і осмислено творчість мистця та його мистецької школи 

загалом. Такого типу статті належать перу відомих мистецтвознавців 

В. Січинскького, С. Гординського, П. Ковжуна, Я. Музики, М. Винницького 

та інших авторів, які гостро обстоювали професійну майстерність, розвиток 

національного мистецтва, давали критичний аналіз виставок різних 
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угрупувань, творів окремих митців, і, що важливо, розглядали творчі пошуки 

львівських  художників у контексті західноєвропейських мистецьких 

напрямів і течій як частину загальноєвропейського культурного процесу. 

Важливим джерелом є також статті критичного характеру. Першими 

критичними публікаціями стали статті О. Архипенка та Я. Струхманчука. 

О. Архипенко в російській газеті «Парижский вестник» (№ 24, 1911), зі 

суворими критичними зауваженнями, піддав сумніву саму концепцію 

мистецтва «візантійців», викривлену, на його думку, від самого початку [11]. 

Я. Струхманчук у липні 1910 р. розмістив у газеті «Діло» дві критичні статті 

під назвою «З паризьких вражінь» [332], у яких критикував М. Бойчука та 

його паризьку групу за «антинаціональне мистецтво на мертвій чужій нам 

візантійщині», він окреслював творчість М. Бойчука як «ненормальну і 

шкідливу» [332]. На захист творчого методу М. Бойчука став Євген 

Бачинський, який назвав ці статті фейлетонами. Він досить різко реагує на 

таку критику й вважає ці напади несправедливими, а самого автора 

характеризує як «визнаного противника школи М. Бойчука». Цей матеріал 

Є. Бачинський подає в життєписі художника 1952 р. [20]. Зі спогадів 

Є. Бачинського також довідуємось про те, що Я. Струхманчук у 1920–1930-х 

роках «особливо лютував як чекіст проти своїх українців» [20]. Мабуть, 

пізніше, у Києві, він таки долучився до активного цькування М. Бойчука та 

його учнів уже в радянській Україні. О. Малевич вважав наслідування 

візантійського мистецтва чужим для сучасних йому реалій, але його критика 

М. Бойчука була дещо м’якшою. 

Особливо жваве обговорення українського національного стилю 

відбувається у пресі міжвоєнних років. Творчості М. Бойчука стосується 

насамперед полеміка щодо терміна неовізантизм, розвитку українського 

мистецтва першої третини ХХ ст. До полеміки долучились автори 

М. Голубець [81–88], В. Ласовський [185], А. Малюца [208], М. Вороний [69; 

249], Д. Іванцев [144], М. Винницький [62; 63], П. Ковжун [156] та 

С. Гординський [95–100].  
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Упродовж 1924–1925 років НМЛ, спільно з бібліотекою НТШ, видали 

48 номерів «Старої України», на сторінках якої систематично друкувалися 

мистецтвознавчі матеріали В. Залозецького, І. Крип’якевича, 

К. Студинського, В. Карповича, В. Січинського, Є. Пеленського та інших 

дослідників, які аналізували розвиток тогочасного українського мистецтва, 

зокрема їх увагу привертала й діяльність М. Бойчука та його школи. 

Важливо наголосити на тому, що дослідники не проводили чіткої 

розмежувальної лінії між творчістю вже відомих і зрілих художників і 

молодих, однаково підносячи їх значення для розвою, збереження та 

дослідження пам’яток мистецтва й культури.  

М. Голубець присвячує творчості М. Бойчука кілька своїх статтей і 

окремо розглядає її в монографії «Галицьке малярство» [82], де називає його 

основоположником неовізантизму. Також М. Голубець згадує розписи 

«студитської каплиці», даючи короткий художній аналіз. 

Значно глибше від своїх колег і однодумців зрозумів природу творчості 

М. Бойчука С. Гординський, який у своїх оглядах розвитку мистецтва 1930-х 

років важливе значення надавав діяльності М. Бойчука львівського й 

київського періодів творчості. Він визначив творчий метод художника: 

«…ми надавали великої ваги діяльності Бойчука, гаслом якого було не 

ламати традицію, тільки модернізувати її новими формами і тим утримувати 

тяглість нашого мистецтва. Бойчук слушно вважав, що будь-який модернізм 

має малі вигляди, щоб його прийняв наш ще з сильними традиціями 

селянський загал, тому треба модернізм наперед увести в мистецтво 

щоденного побуту» [98, с. 37]. Міру й характер причетності М. Бойчука до 

модерністського руху згодом істотно спотворила радянська критика. 

Г. Смольський у книзі «Українське мистецтво» у розділі «Нові напрямки 

мистецтва початку ХХ ст.», розглядаючи творчість М. Бойчука, виокремлює 

її серед низки новітніх європейських мистецьких напрямів того часу та 

іменує митця та його школу «неовізантистами» [295]. 
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Окремі, не відомі раніше, факти, які допомагають нам реконструювати 

львівський період М. Бойчука, можемо почерпнути з публікацій у 

періодичних і наукових виданнях Києва та Харкова 1917–1940-х років. Це 

роботи Л. Дінцеса, І. Врони, Є. Холостенка, М. Бурачека, П. Горбенка, 

Г. Довженка, М. Скрипника, В. Хмурого, О. Сидорова та ін. 

Починаючи вже з середини 1920-х років у періодичних мистецьких 

публікаціях все частіше з’являються статті з різко негативною оцінкою 

М. Бойчука та його школи. Найбільше публікацій із критикою школи 

М. Бойчука з’являється у 1928 році. За словами Оксани Павленко, у 

мистецьких колах того часу панували нерадісні настрої. Можливо, це було 

зумовлено (серед інших причин) тим, що у 1928–1929 роках ВКП(б) було 

взято курс на індустріалізацію всієї країни, у який школа М. Бойчука, із її 

сюжетами на селянську тематику, не вписувались. Та як би там не було, а з 

другої половини 1920-х років у суспільстві та мистецтві почалися пошуки 

«класових ворогів». 1929 р. починається відвертий наступ на М. Бойчука та 

його учнів. У газеті «Вечерний Киев» М. Бабенко публікує низку статей, де 

починає абсолютно безпідставно просто цькувати школу М. Бойчука. Він 

називає її митців «строителями социализма в роли апостолов церкви» [15] і 

трактує школу як «призрак Византии». Подібно веде свою антибойчуківську 

пропаганду і В. Чаговець. Він у газеті «Вечерний Киев» (23 квітня 1929) 

подає статтю «Живопись на фанере», де брутально накидається на діяльність 

монументальної майстерні М. Бойчука. У відповідь на такі закиди 

з’являються публікації М. Бойчука та В. Седляра [46]. У листі до редакції 

«Пролетарської правди» М. Бойчук висловився рішуче: «Я заявляю, що всі 

зусилля зіпхнути мене в болото реакції, звідки би вони не походили, будуть 

марні. Дванадцять років моєї безупинної мистецької й педагогічної праці, з 

яких десять пройшло в радянській школі, виховання ряду художників, що 

виявили себе як радянські фахівці, є достатній доказ моєї участі в 

будівництві соціалістичної культури в Україні» [47, с. 4]. 
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Власне 1929 р. і з’являється термін бойчукізм, який на той час мав 

негативне значення і трактувався як націоналістична та формалістська течія в 

радянському монументальному мистецтві. Але, як бачимо сьогодні, цей 

термін із суто зневажливого ярлика перетворився на назву цілого напряму в 

українському мистецтві першої третини ХХ століття. Зокрема про це цікаво 

говорить І. Вигнанець: «Цей новий напрямок здобув від противників 

голосну, але правдиві назву «бойчукізм» [60]. Завдяки вже сформованому 

методу і програмі розвитку монументального мистецтва бойчукізм займає 

особливе місце в українському мистецтві 1920–1930 років і взагалі ХХ 

століття. 

На жаль, ці виправдання та обґрунтування своєї програми не зупинили 

інквізиції більшовиків, яка нещадно розправилася з М. Бойчуком та його 

учнями у 1937–1939 роках. У цьому контексті варто згадати редакційну 

статтю у журналі «Малярство і скульптура» під голосною назвою 

«П’ятиліття історичної постанови», де йдеться про постанову ЦК ВКП(б) від 

23 квітня 1932 року, про встановлення єдиної спілки радянських художників 

і скульпторів. Автор статті наголошує, що ця постанова «знаменує собою 

період великого піднесення мистецтва», бо було ліквідовано літературно-

художні організації, які «гальмували серйозний розвиток художньої 

творчості» [263, с. 18]. Таким було трактування періоду чи не найбільшого 

піднесення українського мистецтва. Не будемо тут говорити про справжнє 

значення цієї постанови для українського мистецтва. Наведемо лише кілька 

рядків, у яких далі продовжують цькувати М. Бойчука та його учнів: 

«Внаслідок послаблення більшовицької пильності прямі агенти фашизму 

Бойчук, Седляр, Падалка могли протягом багатьох років вести свою 

злочинну роботу диверсантів і шпигунів, прикриваючись машкарою 

радянських художників. Ці підлі вороги не були викриті самою художньою 

громадськістю... аж до того часу, поки органи пролетарської диктатури не 

спіймали їх на гарячому» [263, с. 18]. То ж тепер бачимо, що цілих 9 років 

«органи пролетарської диктатури» переслідували М. Бойчука та його учнів, 
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щораз більше схиляючи їх до компромісу із офіційним соцреалізмом, тим 

самим змушуючи їх іти проти своїх переконань та совісті. Такі 

переслідування були до 1937 року, коли, не змігши зламати художників 

морально, знищили ядро бойчукізму фізично, і так припинили існування та 

розвиток і школи М. Бойчука, і розвиток українського монументального 

малярства.  

При огляді мистецтвознавчих пошуків щодо проблем бойчукізму у 

1940–1950-ті роках постає досить невтішна картина. Практично будь-яка 

згадка, навіть у науковій літературі, супроводжувалась вкрай негативними 

оцінками і звинуваченнями у реакційності та формалізмі. Наприклад, у 

1957 р. колектив авторів у кн. «Изобразительное искусство Украинской ССР» 

(видавництво «Советский художник») пише: «...Був ідейно розгромлений 

«бойчукізм». Але не тільки ідейно, а й фізично. «Багато митців, що попали 

під формалістичний вплив (маються на увазі прогресивні течії в 

образотворчому мистецтві, які не вписувались в існуючий режим), 

переосмислили свої погляди і поступово перейшли на позиції соцреалізму» 

[263, с. 22]. Досить часто у спогадах про таких художників говориться про їх 

моральне знищення. У 1964 р. З. Виноградова у своїй праці «Українське 

радянське мистецтво 1918–1920 років» далі продовжує критикувати 

бойчукізм за формалізм та націонал-буржуазність. Монументальні розписи 

бойчукістів дослідниця вважає реакційними роботами в мистецтві цього 

часу. Деякі із таких негативних, необ’єктивних оцінок бойчукізму через 

низку видань докотилися практично до середини 1980-х років. 

Після розстрілу у 1937 р. М. Бойчука, І. Падалки, В. Седляра, 

С. Налепінської-Бойчук, арештів і цькувань представників бойчукізму, 

знищення їхніх колективних проектів і власних творчих досягнень, ім’я 

художника практично зникає з радянської наукової художньої критики й 

публіцистики на кілька десятиліть. Змінюються акценти в науковій 

літературі, мистецька критика ідеологізується, наростає публічне 

спотворення фактів. Для історіографії творчості М. Бойчука 1940–1980-ті рр.. 
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стали вкрай суперечливим періодом. Від повного заперечення діяльності 

М. Бойчука, жорсткої критики до поступового, досить боязкого у 1960-х 

відновлення та повернення імені художника та його учнів у історію 

українського мистецтва. 

Переломним явищем у вивченні і поступовій реабілітації імені 

М. Бойчука в радянському мистецтвознавстві стали праці московських та 

ленінградських науковців 1960–1980-х років. У цьому контексті можемо 

назвати прізвища В. Лебедєвої, Л. Тверської, А. Толстого, В. Костіна. В 

Україні в цей час з’являються монографічні праці й окремі публікації 

І. Врони, Б. Лобановського, Ю. Белічка, П. Говді, О. Морданя, В. Овсійчука 

та ін. Їхні матеріали було опубліковано в шеститомній «Історії українського 

мистецтва», монографіях, статтях і рецензіях. Вони поступово і дуже 

обережно на цей час повертали імена забутих і репресованих, розстріляних 

українських художників. Зокрема, у п’ятому томі «Історії українського 

мистецтва» охоплено київський період творчості М. Бойчука, дуже обережно 

подано факти з його біографії. 

У Львові, наприклад, чи не першими в радянській Україні звернулися 

до популяризації творчості художників із кола М. Бойчука. Добрим 

поштовхом до реабілітації творчості М. Бойчука стала виставка творів 

Оксани Павленко у 1970 р. у стінах Львівської державної картинної галереї 

(нині ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького) [66], куратором виставки була львівська 

мистецтвознавиця, професор Львівської національної академії мистецтв 

(ЛНАМ) Світлана Лупій. До цієї події було випущено інформаційний буклет 

[66]. 

Дещо інший відлік у історіографії бойчукізму мають опубліковані 

матеріали в еміграції. Вивчення культурних і мистецьких явищ, що 

відбувалися впродовж минулого надзвичайно бурхливого, трагічного й 

суперечливого у своїй основі ХХ ст., передбачає насамперед подолання 

багатьох стереотипів. У цьому руслі важливе джерело становлять публікації, 

які вийшли в Європі та США в середовищі української еміграції. Окремі 
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монографії та статті містять надзвичайно цінний матеріал, спогади очевидців 

та їх незаангажовані думки, історичні факти та забуті в Україні імена 

художників, мистецтвознавців, діячів культури й мистецтва.  

Творчості художника досліджували: І. Розгін (псевдонім 

Ів. Вигнанець), Є. Бачинський, Б. Певний, В. Кивелюк, П. Мегик, 

Д. Антонович, Ю. Липа, С. Гординський, Ю. Гривняк, Т. Тарнавська-

Міцевич, Б. Стебельський, В. Маркаде, І. Люба, Г. Щепко, Ю. Гривняк та ін. 

Різного роду огляди, статті, рецензії публікували в україномовних 

періодичних виданнях США, Канади, Франції, Німеччини, Австрії, Польщі. 

Ів. Вигнанець (псевдонім професора І. Розгіна) змальовує портрет 

художника як знавця візантійського стилю, сучасного західноєвропейського 

мистецтва, а зокрема французького новітнього малярства, великого, а «для 

України єдиного майстра фрески і неперевершеного знавця законів 

композиції…» [60]. Автор виокремлює особливості педагогічної системи 

М. Бойчука, які, на його погляд, привели до успіху майстерні [60, с. 20]. 

Також наголошує, що принципи нового мистецтва, згідно із метою 

майстерні, мали б увійти у всі галузі культури (театр, друкарство та ін.), у 

промисловість та побут. За спогадами дослідника, що був добре знайомий із 

митцем, «розуміння справжнього мистецтва» він прищеплював учням за 

допомогою вивчення і копіювання українських ікон, орнаментів, фресок і 

мозаїк середньовічної доби, живопису епохи кватроченто та ін.» [60, с. 24].  

Наприкінці 1980-х в Україні починається період неупередженого 

вивчення мистецтва «розстріляного Відродження». Для дослідників стають 

доступними нові архівні матеріали, що зберігалися у спецсховищах. Ці 

матеріали відкрили новий шлях до розуміння проблем мистецтва першої 

третини XX ст. навіть попри те, що більшість матеріалів було знищено або 

піддано невиправданій нищівній критиці. (У 1952 р. згідно з наказом 

Комітету у справах мистецтва, вцілілі роботи після знищення більшості з них 

в 1937 році, було вилучено з НМЛ і також знищено. У підвалі Львівської 
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бібліотеки АН УРСР серед «ідейно шкідливих» експонатів загинуло й 14 

творів М. Бойчука, приблизно така ж доля спіткала твори його учнів). 

С. Білокінь свої дослідження бойчукізму розпочав у 1970-х роках. 

Однак, більш повно й регулярно дослідник публікує матеріали на цю 

тематику впродовж 1980–1990-х рр. у таких періодичних виданнях: «Молода 

гвардія», «Культура і життя», «Літературна Україна», «Образотворче 

мистецтво», «Україна», «Пам’ятки України», «Українська культура» та 

інших. У 1986 році С. Білокінь до вечора пам’яті Михайла Бойчука вперше 

зібрав та систематизував бібліографічний покажчик праць, присвячених 

М. Бойчуку та його школі, і теоретичні праці самого художника. С. Білокінь 

у своїх статтях досить широко розкриває київський період творчості 

М. Бойчука, досліджує діяльність його монументальної майстерні при УАМ 

(її 1923 р. перейменовано на Київський художній інститут). Аналізує 

виконані М. Бойчуком та групою його учнів монументальні роботи в 

Луцьких казармах у Києві (1919), Селянському санаторії в Одесі (1928) та 

Харківському Червонозаводському театрі (1934). Львівському періоду митця 

автор приділяє значно менше уваги. Дослідник також висвітлює свої 

напрацювання з історії культури на персональному сайті, де окремий розділ 

присвячено М. Бойчуку та його школі. 

Крім того в 1980–1990-х роках у періодиці з’явилася низка публікацій 

О. Ріпко, присвячених насамперед творчості М. Бойчука та його школі 

загалом. Це статті в низці періодичних видань [264–270], вступна стаття до 

каталога виставки [44], монографія «У пошуках страченого минулого» [270]. 

Дослідниця намагається розглянути поняття бойчукізму дещо ширше, тому 

цікавиться творчістю художників, у творах яких інспіровано основні засади 

бойчукізму, зокрема розглядає творчість Ярослави Музики. Окреслюючи 

творчий метод митця, автор акцентує увагу на символічному змісті 

малярських творів, умовному й безвальорному трактуванні кольору, логічно 

організованій формі та лаконічності лінії як рівноцінних чинників 

мистецького вирішення твору. З її публікацій у загальних рисах окреслився 
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львівський період митця. Авторка якнайповніше намагається охопити 

творчість учнів Бойчука. Дослідниця показує процес формування бойчукізму, 

виділяє кілька генерацій учнів М. Бойчука. О. Ріпко є автором великого 

бібліографічного покажчика. Подає докладну інформацію про паризьку 

майстерню М. Бойчука і показує подальшу долю його перших учнів. Окремо 

автор звертає увагу на перебування М. Бойчука у Львові. Однак неточно 

подає рік (1910) проживання художника в будинку НТШ на вул. 

Чарнецького, 26 (тепер вул. Винниченка). Очевидно автор спиралася на 

відомості з  епістолярних джерел та матеріали «Хроніки НТШ», у яких не до 

кінця точно подано роки проживання М. Бойчука за цією адресою. Окремі 

факти з біографії М. Бойчука львівського періоду, які наводить дослідниця, 

сьогодні вдалось уточнити або спростувати. 

Про паризьку майстерню М. Бойчука, його перебування у Львові, його 

перших учнів писали: Н. Присталенко, О. Федорук, Я. Кравченко, 

Л. Соколюк, Г. Бартіш, Т. Тимченко, Л. Волошин, В. Сусак, О. Юрчишин, 

О. Сидор, О. Нога, В. Маркаде та ін. 

Новим відомостям про львівський період творчості художника 

присвячено публікацію О. Юрчишин (1994). Науковець вводить до наукового 

обігу роботу М. Бойчука з допоміжного фонду НМЛ [391, с. 140]. На лицевій 

стороні пам’ятки — акварельний портрет М. Грушевського, на звороті —

ескіз вугіллям «Ягня» (1912–1913). Науковець окреслює стилістичні 

особливості портрета, походження твору з колекції музею НТШ, яке 

збігається за датуванням із періодом переведення музею до нового 

приміщення. Згідно з аналізом дослідниці, роботу виконано саме під час 

спільної праці М. Грушевського та М. Бойчука над переобладнанням колекції 

музею НТШ [391, с. 142]. За результатами дослідження з’ясовано, що під 

портретом М. Грушевського є іще одна композиція художника [391, с. 147]. 

У статті «Монументальні розписи Михайла Бойчука у Галичині» 

Г. Бартіш [19] зробила спробу виявити серед того, що збереглося, розписи 

М. Бойчука. Але достатньої впевненості, що це стінописи саме Бойчука, це 
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дослідження не дає, про що вже раніше зазначалося [19, с 31]. Відповідно, 

була спроба проаналізувати інші релігійні «неовізантійські» твори 

М. Бойчука, що збереглися в музейних колекціях Львова [19; 381]. 

«Подальше осмислення їх впевнює у прагненні Бойчука переусвідомити 

внутрішню суть біблійних образів та розповісти про них мовою митця 

ХХ ст., втілити свій творчий метод, що поєднував би візантійські традиції з 

новітніми пошуками засобів художньої виразності» [19, с. 31].  

В. Сусак на підставі зібраних матеріалів простежує становлення 

творчого методу М. Бойчука краківського та паризького періодів. Автор 

висвітлює інформацію про діяльність «Української громади в Парижі» та 

участь у ній художника, аналізує сприйняття неовізантизму французькою, 

польською, українською критикою того часу, намагається визначити 

стильову приналежність бойчукізму. 

Від кінця 1990-х рр. творчість М. Бойчука та його школи системно 

висвітлюють такі українські дослідники як: О. Майданець, О. Голубець, 

О. Ковальчук, О. Філатова, В. Морозова, Т. Ніколаюк, М. Криволапов, 

А. Роготченко. Їх статті публікуються на сторінках збірників дослідних і 

наукових праць, колективних і одноосібних монографій, у журналах і 

газетах. Нові дослідження багато в чому змінили й розширили старі уявлення 

про монументальне мистецтво першої половини XX століття. Однак вони не 

дають цілісного уявлення про творчість М. Бойчука, зокрема львівського 

періоду. 

Серед дослідників творчості М. Бойчука 1980–2000-х рр. варто 

зазначити публікації та ґрунтовні дослідження в наукових збірниках таких 

авторів як: Б. Стебельський, Я. Шкандрій, В. Рубан, Р. Шмагало, 

Л. Ковальська, Н. Присталенко, Г. Міщенко, Л. Череватенко, Н. Охмакевич, 

Г. Боднар-Терещенко, Н. Крутенко, Т. Басанець, І. Яровий, Т. Тимченко, 

М. Юр та ін. Ці публікації дають можливість розглядати творчість 

М. Бойчука синтетично, у контексті досліджень бойчукізму, хоча основну 

увагу приділяють Михайлові Бойчуку, як його засновнику. Дослідник історії 
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та розвитку мистецької освіти в Україні Р. Шмагало у своїх працях акцентує 

увагу на педагогічній і науково-теоретичній діяльності М. Бойчука 

паризького, львівського та київського періодів, дає визначення терміна 

неовізантизм, уточнює прізвища учнів митця з кола паризької групи [385; 

386]. 

Окрему та вкрай важливу групу наукових праць становлять роботи, які 

є основою для проведення досліджень з історії українського образотворчого 

мистецтва першої третини ХХ ст. і творчості М. Бойчука. Це насамперед 

перші монографії, присвячені творчості Михайла Бойчука, авторства 

К. Сліпка-Москальціва, та Тимка Бойчука, авторства Д. Антоновича. Ці 

видання вийшли друком ще за життя М. Бойчука, перша книга в Харкові, 

друга ― у Празі. Книга Д. Антоновича, присвячена творчості Тимка Бойчука, 

вийшла друком у Празі в 1929 р. Тут автор побіжно торкається творчості 

М. Бойчука як вчителя та наставника для брата Тимка. Можливо спонукою 

до написання цієї книги були відвідини Михайлом Бойчуком родини 

Антоновича у Празі під час подорожі країнами Європи у 1926 році. Про цю 

поїздку згадує П. Мегик [211]. Д. Антонович віддає належне М. Бойчуку, 

зауважуючи його велику й напружену інтелектуальну працю над створенням 

своєї школи та зазначає, що він знайшов свою глибоко оригінальну дорогу на 

теренах мистецької діяльності. 

Поява в 1930 р. монографії К. Сліпка-Москальціва «Михайло Бойчук» 

― це «факт незвичайно відрадний, а заразом корисний і потрібний… в 

українському образотворчому мистецтві», ― так писав автор під 

псевдонімом М. О. в рецензії на цю книгу [231, с. 31]. Дослідник висвітлює 

мистецьке середовище, у якому формувався митець, аналізує «шляхи 

розвитку нового західнього мистецтва» і його вплив на особистість М. 

Бойчука, з’ясовує роль традиції у творчості художника, подає докладний 

аналіз художніх творів митця. Характеристика художньо-стилістичних 

особливостей ранніх творів М. Бойчука дає можливість нам сьогодні 

говорити про окремі роботи, які вже втрачено. Саме К. Сліпко-Москальців, 



48 

 

сучасник М. Бойчука, належить сьогодні до найповажніших дослідників 

окремих періодів творчості художника. Ще в 1930-х роках К. Сліпко-

Москальців спробував узагальнити творчість свого сучасника й визначити 

перспективу стильової еволюції його письма. Основною цінністю праці К. 

Сліпко-Москальціва «Михайло Бойчук» є те, що автор подає глибокий аналіз 

творчості на основі співпраці зі самим художником. Добре орієнтуючись у 

мистецькій проблематиці, автор розкриває місце школи Бойчука серед інших 

течій. Ґрунтуючись на власних спостереженнях та міркуваннях, досить 

об’єктивно висвітлює педагогічну діяльність М. Бойчука. К. Сліпко-

Москальців на перший план висунув педагогічну діяльність М. Бойчука. 

Підкреслив неабияке значення його творчого шляху для розвитку 

українського монументального мистецтва, чітко визначив творчий метод 

художника, який «стоїть дещо стороною від західного мистецтва...», має 

виражені риси національного мистецтва з глибоким розумінням історії 

мистецьких рухів того часу. Автор визначає головним компонентом творчого 

методу М. Бойчука ― лінію. Перевага «формальних лінійних чинників....», 

― наголошує К. Сліпко-Москальців, є важливою характеристикою творця-

монументаліста [293]. Основною цінністю праці О. Сліпко-Москальціва 

«Михайло Бойчук» є й те, що автор також висвітлює роки перебування 

М. Бойчука у Львові.  

Ці монографії вийшли друком ще за життя художника. Наступними 

ґрунтовними монографічними працями стали дослідження Л. Соколюк (дві 

монографії), Я. Кравченка (дві монографії одноосібні й колективні альбоми), 

С. Білоконя (дві монографії), О. Ріпко (одна монографія). 

Л. Соколюк у монографії «Михайло Бойчук та його школа» розглядає 

творчі та педагогічні принципи Бойчука у зв’язку з мистецькою 

проблематикою доби, історико-культурними й політичними подіями в 

Україні з кінця ХІХ ст. — першої третини ХХ ст. З’ясовує місце та значення 

Бойчука для розвитку національної художньої культури в Україні та поза її 

межами. Проаналізовані в контексті європейської синхронності твори 
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Бойчука і його учнів паризького та київського періодів. Для розуміння 

початків формування художника подано історичний контекст національного і 

культурного життя Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття. 

Соколюк звертає увагу на роль Андрея Шептицького, Івана Франка, Михайла 

Грушевського в житті української інтелігенції; діяльність товариства 

«Просвіта», НТШ, «Товариства для розвою руської штуки», які матеріально 

підтримали молодого художника. Статті першого розділу «Михайло Бойчук 

та його шлях до створення своєї школи» стосуються навчання в мистецьких 

закладах Кракова, Мюнхена і Парижа, тенденцій художнього розвитку 

Європи на зламі століть, кола зацікавлень молодого М. Бойчука.  

У монографії «Графіка бойчукістів» зроблено спробу цілісно 

відтворити один із видів творчої діяльності бойчукістів — графіку. Графічне 

мистецтво представників школи М. Бойчука (головно до 1937 р.) 

зіставляється з досягненнями майстрів інших країн в 1920–1930-ті роки. 

Розкривається значення цього феномену в українській і світовій художній 

культурі. 

Також варто згадати низку публікацій Л. Соколюк, у яких авторка 

докладно розглядає загальний контекст творчості М. Бойчука, його 

педагогічну діяльність, сакральні твори в доробку митця. Окремі статті 

присвячено неовізантизму. 

Монографія Я. Кравченка «Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім 

імен» присвячена київському періоду діяльності М. Бойчука, його учням. 

Видання містить понад 400 ілюстрацій: твори, що збереглися в музейних та 

приватних колекціях, а також фотографії знищених робіт бойчукістів. Тут 

вміщено листи Михайла Бойчука та його учнів, а також листи до них і про 

них, проілюстровані приватними архівними фотографіями.  

Друга монографія Я. Кравченка про творчість художника-бойчукіста 

Охріма Кравченка (1903–1985).  Тут автор, спираючись на рукописний 

життєпис та спогади, розповів про маловідомі факти з років навчання, творче 
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становлення та життя митця, пов’язані з Наддніпрянщиною та Галичиною 

впродовж ХХ століття.  

У статтях та науково-популярних матеріалах Я. Кравченко розглядає 

творчість М. Бойчука за періодами, особливу увагу зосереджує на 

паризькому та київському. Особливого значення в публікаціях мають 

дослідження та введення в науковий обіг збережених сьогодні творів 

художника зі львівського періоду. 

У виданні С. Білоконя «Бойчук та його школа» репрезентовано творчий 

шлях Михайла Бойчука як творця двох мистецьких шкіл (першої — 

паризької, другої — київської). 

Цінну інформацію про педагогічну систему, що розвиває засади 

Бойчука, залишили у спогадах учні: О. Павленко, В. Седляр, О. Кравченко, 

А. Іванова, Н. Федорова та ін.  

Своєрідною методологічною основою дослідження стали праці відомих 

культурологів-мистецтвознавців та істориків: І. Дзюби, Ю. Павленка, 

М. Поповича, Р. Шмагала, В. Сидоренка, О. Голубця, О. Семчишин-Гузнер, 

Т. Лупій та ін. Їх доповнюють фундаментальні видання з історії українського 

авангарду, різних видів і жанрів українського мистецтва ХХ ст.  

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельна база, використана в дисертаційному дослідженні — це 

документи державних архівних сховищ, бібліотек, музеїв тощо. З архівних 

джерел опрацьовано документи, які зберігаються: 

- в архівосховищах України: Центральному державному історичному 

архіві України, м. Київ (ЦДІАК України), Центральному державному 

історичному архіві України, м. Львів (ЦДІАЛ України), Державному архіві 

Львівської області (ДАЛО);  

- наукових бібліотеках України та Польщі: Інституті рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (ІР НБУВ), Львівської 
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наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (ЛНБ ім. В. Стефаника), 

бібліотеці Національного музею м. Перемишль (Польща);  

- архівах і фондах музеїв України та Польщі: Національному музеї у 

Львові імені Андрея Шептицького (НМЛ), музеї НТШ, Львівській 

національній галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького (ЛНГМ 

ім. Б. Г. Возницького), Національному художньому музеї України (НМХУ), 

Центральному державному архіві-музеї літератури й мистецтва України 

(ЦДАМЛМ України), музеї Стефана Жеромського у м. Наленчув (Польща), 

Національному музеї м. Перемишль (Польща); архівах інших установ;  

- у єпархіальних книгах і записах церков: матеріалах із церкви 

Преображення Господнього м. Ярослав (Польща).  

Аналіз цієї групи джерел дав змогу вивчити та дослідити творчий шлях 

М. Бойчука львівського періоду.  

Специфіка досліджуваної теми, яка є на перетині мистецтвознавства, 

історичної науки, культурології тощо, визначила особливості формування 

джерельної бази дослідження. Увесь комплекс джерел за способом кодування 

та відтворення інформації поділяється на такі групи: матеріали архівних 

фондів, звіти та протоколи товариств, епістолярні матеріали, спогади, 

наукова публіцистика М. Бойчука, каталоги виставок, фотоматеріали, 

збережені твори М. Бойчука, виставки, де було представлено роботи 

художника та його учнів. Домінують у структурі дослідження писемні 

джерела. Це пов’язано насамперед із тим, що дисертаційне дослідження 

спрямовано на реконструкцію процесу творчості М. Бойчука львівського 

періоду, на висвітлення творчого методу художника, встановлення зв’язку 

львівського періоду із загальною картиною творчої біографії.  

Основним джерельним масивом для вивчення львівського періоду 

М. Бойчука стали матеріали з архіву ЦДІАЛ України. У цьому архіві 

зберігаються матеріали та документи, що відображають біографічні дані 

художника, його реставраційну, науково-публіцистичну діяльність. У 

Фондах 358, 309 широко представлено листування М. Бойчука з 



52 

 

митрополитом Андреєм Шептицьким, М. Яцківим, О. Роздольським та ін. 

Використані у дослідженні матеріали з листувань митрополита Андрея 

Шептицького з директором НМЛ Іларіоном Свєнціцьким (матеріали з Фонду 

358 ЦДІАЛ України, з архіву НМЛ), із художниками (зокрема листи 

М. Паращука та М. Сосенка до митрополита), де знаходимо згадки про 

М.Бойчука. Для реконструкції подій і фактів із життя М. Бойчука у Львові 

важливим також є листування з істориком та видатним громадським діячем 

Михайлом Грушевським, дружиною Софією Налепінською-Бойчук, 

художником Петром Холодним. Також із листування художника з 

митрополитом відомо, що він ретельно звітував про свій побут, навчання, 

участь у виставках, поїздки, враження та набутий досвід. Пересилав вирізки з 

газет французьких та польських, де йшлося про нього та його колег [286]. 

Предметом уваги були також документи й матеріали НТШ, що 

зберігаються у Фонді 309 ЦДІАЛ України. Зокрема, ми використовували 

матеріали офіційної звітності, протоколи загальних зборів, інвентарні описи, 

ділову й особисту кореспонденцію М. Грушевського, М. Федюшки, 

І. Джиджори, В. Кузелі та ін. Перші роки навчання Михайла Бойчука тісно 

пов’язані з НТШ, яке провадило діяльність у культурологічній, науковій, 

освітній та соціальній галузях. В архівах та рукописних відділах бібліотек 

України зберігаються унікальні писемні пам’ятки, які висвітлюють роботу 

різноманітних товариств, гуртків та об'єднань. Серед заяв, листів та прохань 

учителів, студентів і учнів до Виділу НТШ про одноразову матеріальну 

допомогу та стипендії є оригінали чотирьох листів-заяв Михайла Бойчука, 

поданих за період 1899–1903 рр. [428–431, Оп. 1. Спр. 308, 309, 310]. Одну з 

цих заяв було надіслано зі Львова, другу — із Відня, а третю й четверту — із 

Кракова. Усі заяви є оригінальними, й ми перші впроваджуємо їх до 

наукового обігу. Ці заяви вперше було опубліковано 2003 р. у «Віснику 

львівського університету» [24]. Сукупно згадані документи розкривають 

діяльність НТШ у сприянні розвитку освіти, науки та культури в Україні. 

Управа Товариства особливу увагу звертала на розвиток національного 
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мистецтва та художньої освіти. Надання одноразових матеріальних допомог 

та стипендій вчителям сільських шкіл, учням та студентам розглядалося на 

зборах Товариства. Грошова допомога та стипендія, надані НТШ, допомогли 

М. Бойчукові в перші роки навчання, допоки він не став стипендіатом 

митрополита Андрея Шептицького. Увагу було звернуто також на річні звіти 

Виділу НТШ про діяльність товариства, протоколи загальних зборів, у яких 

відображено основні напрями діяльності та проблеми формування музею 

НТШ. [443]. До цієї ж групи належать звіти та доповідні записки музейних 

працівників, листування, що дають змогу простежити процес музейного 

будівництва в рамках НТШ та безпосередню участь в облаштуванні музею 

М. Бойчука [443]. Здебільшого матеріали цієї групи джерел зосереджено в 

архівосховищах, однак під час дослідження використано також документи й 

матеріали, оприлюднені в досліджуваний період (Хроніка НТШ, Записки 

НТШ (у рубриці «Хроніка»), Записки УНТ, ЛНВ тощо). 

У архіві ЦДІАК України зберігаються матеріали біографічного 

характеру, документи, що відображають наукову, науково-організаційну та 

педагогічну діяльність М. Грушевського. Обширно представлено у фонді 

листування М. Грушевського особистого та офіційного характеру. Під час 

дослідження ми використовували названі матеріали, пов’язані з 

М. Бойчуком. Нашу увагу привернули листи М. Бойчука до М. Грушевського 

та І. Джиджори до М. Грушевського. Також листи й вітальні картки 

М. Грушевського до І. Джиджори, до І. Кревецького, М. Федюшки та ін. В 

основному тут йдеться про окремі факти, дати, події, що безпосередньо 

стосуються М. Бойчука під час його перебування у Львові. 

Використані в дослідженні джерела з фондів ІР НБУВ дають 

можливість частково розкрити участь М. Бойчука в НТШ, УНТ. 

Базовим для дослідження є матеріали щодо діяльності митрополита 

Андрея Шептицького, стипендіатом якого був М. Бойчук. А це — 

листування, статті з періодики, нотатки, документи тощо. Зокрема й 

документи, пов’язані з Дяківською бурсою, книгозбірнею «Студіону» у 
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Львові — фундація митрополита Андрея Шептицького. У друкованих 

джерелах «Літопису монастиря священномученика Йосафата Студійського 

уставу у Львові» згадано розписи каплиці у приміщенні Дяківської бурси та 

відомості, зафіксовані у спогадах монахів. Можемо припустити, що це єдине 

відоме наразі джерело, де зафіксовано таку інформацію.  

Епістолярій доволі добре документально висвітлює життєвий шлях 

художника. Саме з листів до різних адресатів можемо точніше визначити 

правильні дати творчих поїздок М. Бойчука, виконання окремих замовлень та 

участь у виставках. Паралельно слід вказати на те, що в архівних матеріалах 

є також листування М. Сосенка, М. Паращука, М. Осінчука з митрополитом 

Андреєм Шептицьким, який фінансував також і їхнє навчання та творчі 

поїздки. Цей епістолярій також важливий для порівняльного аналізу в межах 

цієї роботи. 

Із листувань І. Труша, П. Холодного, О. Роздольського, Д. Айналова та 

ін. також можемо почерпнути цікаві факти, що безпосередньо стосуються 

особи М. Бойчука. Згадаймо згадану вище виставку творів українських 

художників у Києві. З цього приводу світло на можливу участь М. Бойчука 

проливають листи І. Труша та П. Холодного [467].  

Квітень 1914 р. М. Бойчук перебував у Козельці та Лемешах, що відомо 

з листа художника до О. Роздольського від 6 квітня 1914 р., де також ідеться і 

про влаштування побуту для О. Роздольського під час його етнографічної 

експедиції, зокрема на Чернігівщині [297, c. 239]. Про перебування на 

Чернігівщині (1912–1915, 1917) інформацію також доповнюють листи 

С. Налепінської, М. Грушевського, Д. Айналова.  

Окремої уваги заслуговують документи, листи, нотатки та інші 

матеріали, що стосуються НМЛ. Зокрема це річні звіти музею у львівській 

пресі першої третини ХХ ст.   

НМЛ під керівництвом Іларіона Свєнціцького провадив різноманітну 

діяльність у багатьох царинах: науковій, реставраційній, мистецькій, 

видавничій. Було налагоджено зв’язки з багатьма науковими, мистецькими та 
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культурно-освітніми установами, зокрема й з інших країн Європи. Із музеєм 

М. Бойчук співпрацював не лише під час перебування його у Львові у 1910–

1914 роках, але й пізніше — 1926 р. М. Бойчук і В. Седляр двічі побували в 

музеї до і після поїздки в Європу [445]. 

Ми спробували виявити задокументовані свідчення різних проявів 

творчості, життєвих і суспільних колізій М. Бойчука, у хронологічному 

порядку зафіксувати чи не день за днем його побут, роботу, творчу й 

реставраційну діяльність. Основою для цього стали документальні джерела, 

рукописи, архівні матеріали та епістолярій, періодичні видання, спогади 

тощо. Саме тому опрацьовано особові фонди живописців, графіків, 

скульпторів, представників театрально-декораційного та декоративно-

ужиткового мистецтв, які вчилися у М. Бойчука чи співпрацювали з ним у 

різний час: О. Бізюкова, А. Іванової, О. Павленко, В. Седляра, інших 

представників українського мистецтва. Ці матеріали зберігаються у 

ЦДАМЛМ України. Серед документів художні роботи (графіка, акварелі, 

фотографії живопису, скульптур, фресок тощо), спогади, зокрема у фонді 

О. Павленко — про М. Бойчука та бойчукістів, листування, фотографії та ін. 

Поєднання джерельного та історіографічного значення характерне для 

альбомів, каталогів та путівників виставок, а також рецензій на них. У 1920–

1930-х рр. друком вийшли кілька каталогів виставок, влаштованих АНУМ 

«Мистці Митрополиту», укладених П. Ковжуном і С. Гординським; 

ювілейний збірник 25-ліття НМЛ — видання присвячене створенню та 

діяльності музею, його структури, штату, експозиційній політиці тощо. 

Щоденна преса досить широко писала на тему відкриття виставки «Мистці 

Митрополиту», слушно зазначаючи, що без його «…співучасти ледве чи 

можна було б говорити про будь-яке мистецьке відродження в Галичині, але 

й не тільки в Галичині: творчість М. Бойчука — найвидатніше явище в 

сучасному всеукраїнському мистецтві, зросла в ідейній та мистецькій 

атмосфері, що її зорганізував в Галичині Митрополит» [115].  
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Окрім того, що ці видання запровадили в публічний та науковий обіг 

невідомі творчі роботи М. Бойчука, вони ще й містять деякі фактологічні 

відомості щодо професійної біографії художника, уточнюють окремі 

хронологічні та територіальні рамки його життєвого шляху, мотивів та цілей, 

що ставив перед собою М. Бойчук. Мистецтвознавча діяльність членів 

АНУМ полягала в публікаціях у львівській періодичній пресі, видавництві 

каталогів виставок, монографій про тогочасних художників, а особливо — 

журналу «Мистецтво. АНУМ», у якому писали про український 

національний стиль, творчість відомих художників, друкували огляди 

виставок, що відбувалися в Україні та за її межами, і в яких брали участь 

українські художники. На сторінках цього журналу знаходимо матеріали та 

огляди творчості М. Бойчука та його учнів. 

Джерелами дослідження є малярські, графічні твори М. Бойчука, які 

зберігаються в музеях України, у приватних колекціях, фондах бібліотек 

тощо. 

Опрацьований на сьогодні комплекс архівних матеріалів частково дає 

можливість прослідкувати та вивчити діяльність М. Бойчука у львівському 

періоді його творчості й дає змогу документально реконструювати картину 

перебування художника у Львові, його поїздки до Києва, Чернівців, Ярослава 

(Польща), Новгорода, Петербурга та Москви (Росія), документально 

підтвердити його працю над монументальними розписами, реставрацією ікон 

в НМЛ, соборі св. Юра, на окремих об’єктах у Польщі,  а також над 

реставрацією іконостасу та інтер’єру Трьохсвятительської церкви у 

с. Лемеші, Козелецького району Чернігівщини у 1913–1914 рр., яку було 

здійснено на запрошення нащадка графа Каміля Розумовського та на 

замовлення Російського археологічного товариства (Імператорська 

археологічна комісія). Інформацію про ці реставраційні роботи знаходимо в 

листуванні Д. Айналова, у звітах Імператорського археологічного товариства 

1913–1915 рр. [9]. 
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У процесі роботи ми знайшли й вивчили також інші маловідомі 

джерела, які становлять цілий інформаційний комплекс. Ми спробували 

охопити маловивчений масив документів з архівів Львова, що безпосередньо 

чи опосередковано стосуються М. Бойчука. Перегляд цих матеріалів дав 

змогу розширити коло пошуку на збірки установ, організацій та осіб, що на 

перший погляд не мають безпосереднього стосунку до М. Бойчука. Зокрема, 

основна маса матеріалів концентрувалася в колі НТШ, із яким пов’язаний 

перший рік перебування М. Бойчука у Львові перед поїздкою на навчання і 

подальша співпраця вже у 1910–1914 роках. Насамперед опрацьовано збірки 

відділу рукописів, рецензій та інших документів із Бібліотеки НТШ, редакції 

«Літературно-наукового вістника». Матеріали з підготовки й відкриття 

музею при НТШ.  

Окрім того, проливають світло на роки навчання та творчого 

становлення художника спогади сучасників, рецензії на виставки, у яких брав 

участь художник, документальні архівні матеріали, наукові статті та 

листування.  

Встановити дати й факти з перебування М. Бойчука у Львові в період 

1910–1914 рр. можемо завдяки опублікованим хронікам та річним звітам 

НТШ, НМЛ, Імператорського археологічного товариства. В основному це 

стосується діяльності М. Бойчука у НМЛ, у музеї НТШ, участі в наукових 

товариствах, проживання у приміщенні НТШ, організації виставки 

художнього промислу в Коломиї (1912), його творчої праці.  

У «Записках НТШ» та річних звітах йшлося, зокрема, про встановлення 

пам’ятника Т. Шевченкові до 100-річчя від дня народження [372]. М. Бойчук 

виконав проект пам’ятника та рисунок «Портрет Т. Шевченка» і представив 

до конкурсу. 

Завдяки «Хроніці НТШ» можна докладно простежити основні віхи в 

житті Товариства, а отже — основні етапи української науки культури та 

мистецтва початку XX ст. У цьому ж збірнику міститься облік фінансової і 

побутової сфери НТШ, музею і тих приміщень, що йому належали. Доволі 
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чітким був контроль фінансових справ у будівлі по вул. Чарнецького, 26, де 

винаймав майстерню М. Бойчук. Приміщення рахувалося за художником 

включно до 1920 року, однак внески за нього він перестав вносити з кінця 

1914 р. 

Наукова публіцистика М. Бойчука становить окрему групу джерел його 

творчої біографії. Це невеликий за обсягом, але вагомий матеріал, який 

включає опубліковані в періодиці першої третини ХХ ст. аналітичні та 

полемічні статті, інтерв’ю М. Бойчука. Також записи та спогади учнів і 

друзів художника, автобіографія художника тощо. 

Джерелом дослідження стали також каталоги, альбоми, рецензії  з 

виставок художніх творів, у яких було представлено роботи М. Бойчука та 

його учнів і послідовників. Приділено увагу виставкам, які було організовано 

в Україні та за кордоном в період з 1900-х до 2017 рр.: у Львові, Києві, 

Харкові, Кракові, Парижі, Варшаві, Берліні та ін. Насамперед варто згадати 

виставку українських художників у Львові 1905 р. (тривала від 24.01 до 

02.03) у чотирьох залах «Салону Лятура» (на пл. Св. Духа, тепер пл. Івана 

Підкови). І. Труш написав на неї ґрунтовну рецензію, у якій дав учасникам 

виставки точні, об’єктивні характеристики, окреслюючи досягнення 

кожного. Зокрема, І. Труш дає оцінку М. Бойчукові: «Під кінець виставки 

поспіли два портрети студента Краківської академії д. Бойчука. Оба 

недокінчені, але дають про автора якнайкраще свідоцтво. Молодий адепт 

штуки виїхав як стипендист митрополита Шептицького до Парижа, де не має 

потреби багато учитися» [247, с. 59]. Відомо, що це були портрети 

С. Жеромського та його сина Адася (обидва виконано 1904 р. під час 

перебування в Закопане).  

Наступними були виставки в Осінньому салоні (1909) та Салоні 

Незалежних (1910) в Парижі, де вперше М. Бойчук дебютував як 

сформований художник і педагог. Також відтоді з’являється термін 

неовізантизм, який характеризує творчість паризької групи М. Бойчука та 

початок творчого шляху художника.  
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Важливими для реконструкції біографії художника стають виставки в 

Києві від 1917 до 1930-х років. Окремої увагу заслуговують виставки, 

організовані товариством АНУМ у Львові, починаючи від 1919 р. Із каталогів 

згаданих виставок стають відомі назви творів М. Бойчука, які пізніше було 

знищено (1952).  

Також слід згадати про спогади колег, учнів, дослідників: 

Є. Бачинського, О. Павленко, Г. Печарковської, О. Кравченка, К. Редька, 

В. Бурої та ін. Важливими для дослідження джерел стали архівні матеріали, 

віднайдені Н. Асєєвою, О. Федоруком, О. Юрчишин, М. Кривенко та ін. І це 

ще не всі автори, які звертаються до творчої біографії цього відомого 

художника. Перераховані дослідники безпосередньо чи побіжно торкались у 

своїх розвідках львівського періоду М. Бойчука. 

Важливу інноваційну роль у дослідженні творчості Бойчука мали 

публікації архівних даних у періодичних виданнях другої половини 1980-х — 

початку 2000-х. Матеріали з історичного архіву у Львові опубліковані 

Л. Волошин. Важливого значення набули оприлюднені нею листи, написані 

молодим митцем із Польщі, Німеччини, Франції. Вони виявляють 

меценатську роль Андрея Шептицького в українському мистецтві і водночас 

містять важливі факти щодо навчання художника й періоду становлення його 

творчості [5, с. 18–22]. В іншій публікації Л. Волошин мемуарного характеру 

висвітлено основні принципи роботи Бойчука з учнями.  

Вагомою подією стала виставка «Бойчукізм. Проект «великого стилю», 

яка відкрилась у Мистецькому арсеналі 7 грудня 2017 р. Тут було 

представлено понад 300 живописних, графічних, мозаїчних творів Михайла 

Бойчука, Тимофія Бойчука, Василя Седляра, Івана Падалки, Софії 

Налепінської, Оксани Павленко, Антоніни Іванової, Миколи Рокицького, 

Сергія Колоса, Охріма Кравченка та ін. Серед них — унікальний іконопис 

раннього Бойчука, періоду його навчання у Краківський академії красних 

мистецтв, та його шедевр — так звана світська ікона «Двоє під деревом». Це 

дивом збережені, завдяки львівській художниці Ярославі Музиці, твори, які 
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вона переховувала тоді, коли 1952 р. за офіційним розпорядженням 

спадщину художника з фондів Львівського державного музею українського  

мистецтва просто спалювали як «антисоветскую и националистическую». 

Отже, різні періоди творчості М. Бойчука висвітлено в історіографії та 

джерельній базі нерівномірно. Є й такі явища, про які можна говорити лише 

за аналогією до того, що відомо на матеріалі буквально двох-трьох праць, або 

інформація про які дійшла до нас доволі фрагментарно. Натомість джерел 

київського періоду у творчості М. Бойчука набагато більше. Доводиться 

буквально по зернині збирати окремі факти, щоб укласти з них своєрідну 

мозаїку творчості М. Бойчука львівського періоду. Тож реконструкція подій 

та творчості львівського періоду художника через нерівномірність стану 

збереження джерельних пам’яток є різною за глибиною та деталізацією. 

 

1.3. Методи дослідження 

Методологічною основою дослідження є комплексний підхід до аналізу 

культурно-мистецьких явищ у хронологічному й теоретичному аспектах. 

Застосування багатьох методів дослідження (поліметодологізм) є сучасною 

тенденцією розвитку методології в мистецтвознавстві. Вибір методики 

ґрунтувався також на потребі використовувати не лише мистецтвознавчі, але 

й, за можливістю, інші суміжні гуманітарні науки. Тож можемо говорити про 

міждисциплінарний характер роботи. Широко практикуюся застосування 

загальнонаукових методів: аналіз, синтез, ідеалізація, аналогія, 

екстраполяція, порівняння, системний метод. Використано історичний метод 

відбору фактів, порівняльно-історичний метод при їх оцінці, 

мистецтвознавчий аналіз творів, узагальнення, абстрагування, метод 

системного аналізу, феноменології, герменевтики, а також фотофіксацію й 

науковий опис спостережуваного. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

загальнонаукові принципи пізнання: детермінізм, системність, а також 

система загальнонаукових і спеціальних методів, яка дає змогу досліджувати 
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процеси та явища в їх взаємозв’язку й розвитку та розв’язувати проблемні 

наукові завдання. Щоб отримати об’єктивні й достовірні результати, ми 

використовували комплекс взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих 

загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: 

– системний підхід, що полягає в розгляді програми та 

взаємопов’язаної системи елементів, які розробляються в певній 

послідовності та формують єдине ціле; 

– системний аналіз — для проведення якісного аналізу проблем 

дослідження творчості М. Бойчука. Метод системного аналізу, як відомо, є 

винятково важливим під час дослідження фактичного та ретроспективного 

станів об’єкта, щоб визначити чинники, що впливали та в подальшому 

впливатимуть на його розвиток, сформулювати та систематизувати 

проблеми. Системний підхід та системний аналіз дали нам змогу виявити 

закономірності в системі історіографії. Методи системного підходу та 

системного аналізу використано в усіх розділах дисертаційної роботи, а саме: 

– історичний метод — для дослідження культурно-мистецького 

середовища, у якому жив і працював М. Бойчук; 

– інформаційний метод — для систематизації інформації та її 

наукового аналізу. Метод використано в усіх розділах дисертації; 

– метод герменевтики — використано в теоретичному аспекті — це 

теорія розуміння, осягнення сенсу. А також для тлумачення текстів і 

сюжетів, особливо для художнього аналізу творів; 

– метод феноменології — у своїй найпростішій формі феноменологія 

намагається створити умови для об'єктивного вивчення того, що зазвичай 

вважають суб'єктивним, тобто судження та сприйняття фактів. 

Для виявлення та аналізу мистецьких творів Михайла Бойчука в період 

перебування його у Львові можемо застосувати методи дослідження 

іконографії та іконології Ервіна Панофського а саме: 

– об'єкт інтерпретації. Адже сюжет осягаємо через ідентифікацію 

чистих форм, визначених конфігурацій лінії та кольору; 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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– вид інтерпретації. Доіконографічне описання (і псевдоформальний 

аналіз). Іконографічний аналіз. Іконологічна інтерпретація. 

Порівняльно-типологічний метод аналізу творчих особистостей та 

їхній універсальний спосіб пізнання (творчий та теоретичний складники 

таланту) набувають все більшого мистецтвознавчо-інтерпретаційного прояву, 

завдяки якому стає можливим відтворити питомі, споріднені ознаки 

творчості видатних митців образотворчого мистецтва ХХ ст. До цього кола 

особистостей належить і постать художника-засновника течії бойчукізму в 

українському модернізмі Михайла Бойчука. Мистецтвознавці, вивчаючи та 

аналізуючи творчу спадщину митця, часто обирають саме порівняльно-

типологічний метод аналізу. Для дослідження його теоретичної спадщини 

обрано також методи наукового дослідження текстів, зокрема, метод 

класифікації. Цей метод дає змогу докладно вивчити теоретичну спадщину 

художника, розподілити її за тематикою та проблематикою. 
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Висновки до розділу 1 

У результаті аналізу наукових джерел, праць із образотворчого 

мистецтва, художніх каталогів, а також періодичних видань здійснено 

класифікацію матеріалів за темою. У результаті чого можемо зробити 

висновок про те, що творчість М. Бойчука львівського періоду згадано у 

вказаних джерелах фрагментарно та побіжно, здебільшого в контексті 

аналізу життя й діяльності митця, його паризького та київського періодів. 

Зібрані відомості, зафіксовані в дослідженнях та спогадах сучасників 

М. Бойчука, у наукових розвідках та публікаціях відомих мистецтвознавців 

та істориків ХХ ст. (дослідники та критики першої третини ХХ ст., радянські 

та діаспорні науковці), здебільшого стосуються творчості М. Бойчука зрілого 

періоду.  

Львівський період висвітлено у друкованих періодичних матеріалах 

1910–1919 рр., епізодично в 1920–1930-х рр. і найбільше інформації містять 

наукові розвідки кінця ХХ — початку ХХІ ст. авторів Я. Кравченка, 

О. Юрчишин, В. Сусак, Л. Соколюк, Г. Бартіш, О. Ріпко, С. Білоконя, 

Н. Присталенко. 

Джерельна база дослідження охоплює велику кількість опублікованих 

джерел, а також комплекс архівних матеріалів, спогадів, листів, каталогів 

виставок і альбомів. На їх основі вдалося реконструювати хронологію 

творчого та життєвого шляху М. Бойчука львівського періоду 1910–1914 

років. Листи художника, опубліковані М. Мушинкою, Л. Волошин, 

Н. Присталенко, спогади про нього Є. Бачинського, О. Павленко, 

Г. Печарковської (публікація Д. Горбачова), архівні матеріали, віднайдені 

Н. Асєєвою, О. Федоруком, О. Юрчишин, проливають світло на найменш 

вивчені й досліджені події та факти із творчої біографії митця. 

Використані загальнонаукові, спеціальні, міждисциплінарні методи, а 

також методологічні студії історії мистецтва, дають змогу відтворити 

львівський період творчості М. Бойчука. 
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РОЗДІЛ 2. ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОГО ШЛЯХУ МИХАЙЛА 

БОЙЧУКА: ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОДІЙ 

 

Бойчук Михайло Львович (1882–1937) (іл. 2.1.) — український 

художник, засновник школи монументального мистецтва ХХ ст., член 

Товариства прихильників української літератури, науки та штуки 

(ТПУЛНШ), НТШ (1912) та УНТ (1917), один із засновників Української 

академії мистецтв (1917), засновник музейного напряму реставрації, 

професор Київського художнього інституту (1924). Народився М. Бойчук у 

с. Романівка, Теребовлянського району на Тернопільщині. Освіту здобував у 

Віденській приватній художній школі (1899), Краківській (1900–1905) і 

Мюнхенській (1907) академіях мистецтв. Після цього продовжив навчання та 

розпочав свій професійний творчий шлях у Парижі (1907–1910). Творчу 

біографію худождника дослідники найчастіше поділяють на три основні 

періоди ― паризький, львівський, київський. Ці періоди насамперед 

відображають процес навчання, творчого становлення та професійного 

формування мистецьких інтересів Михайла Бойчука.  

Докладне вивчення різних аспектів життєвого та творчого шляху 

художника у львівському періоді дає нам змогу відтворити процеси 

формування творчого методу художника та становлення школи. Увагу 

зосередимо на хронології львівського періоду творчості, на історико-

культурному середовищі Галичини, на окремих датах і подіях, які стали 

визначальними в біографії художника. Це невеликий проміжок часу (1910–

1914), який відіграв важливу роль у наступному періоді творчої біографії 

М. Бойчука.  

Уперше до Львова М. Бойчук приїхав наприкінці 1898 р. на навчання 

до Ю. Панькевича. Учитель влаштовує М. Бойчука в Товариство для розвою 

руської штуки
1
, де за прибирання приміщення юнак одержував сім ринських 

                                           
1
 Товариство для розвою руської штуки — мистецьке об’єднання, яке виникло у Львові 1898 р. з ініціативи 

І. Труша, М. Грушевського, В. Нагірного, Ю. Панькевича. Товариство сприяло розвитку українського 

мистецтва в Галичині, переважно церковного живопису й архітектури, дбало про забезпечення мистецького 



65 

 

на місяць і з того жив. Товариство було розташовано у Львові на 

вул. Підвальній, 17, а в січні 1899 р. перебралося до кам’яниці НТШ при 

вул. Чарнецького, 26 (тепер вул. Винниченка, 26). Із цією будівлею буде 

пов’язана діяльність М. Бойчука у 1911–1914 рр. Там Товариство відкрило 

художню майстерню для всіх своїх членів, які виконували роботи з 

малярства, різьбярства й золотарства, а саме: внутрішнє оздоблення церков, 

іконостаси, вівтарі, хрести, хоругви, тетраподи, кивоти, плащаниці та інше. 

Також у тій майстерні виконували роботи зі станкового живопису: історичні 

портрети з натури та фотографії, краєвиди, побутовий жанр тощо. На 

замовлення створювали проекти церков, каплиць. Тут М. Бойчук 

знайомиться з творами іконопису та книжковою мініатюрою, зразками 

декоративно-ужиткового мистецтва. «Під керівництвом Ю. Панькевича він 

пропрацював три місяці, рисуючи з природи (натури)» [240, с. 19]. А вже на 

початку 1899 р. М. Бойчук стає учнем Товариства для розвою руської штуки. 

Саме завдяки цьому Товариству він знайомиться з тогочасною інтелігенцією 

Львова: з істориком та громадським діячем М. Грушевським, з архітектором 

В. Нагірним, з художниками Ю. Панькевичем, І. Трушем, Т. Копистинським, 

С. Томасевичем, О. Скрутком, А. Манастирським, К. Устияновичем, 

О. Новаківським, О. Куриласом, М. Івасюком та ін., які були членами 

Товариства для розвою руської штуки. 

Його наставником був Ю. Панькевич, який дав не тільки основи 

потрібних художнику знань, а й увів його до львівських мистецьких кіл. 

Зокрема, він сприяв вступу М. Бойчука до Товариства для розвою руської 

штуки, навколо якого гуртувалися сучасні львівські митці, та, імовірно, 

відіграв не останню роль у знайомстві митця-початківця з М. Грушевським. 

Успіхи й художній хист юнака були такі помітні, що невдовзі М. Бойчук та 

                                                                                                                                        
рівня предметів церковного вжитку, особливо металевих і дерев’яних (хрести, кіоти, іконостаси та ін.); 

культивувало нові естетичні погляди, водночас схилялося до відновлення візантійських мистецьких форм, 

підтримувало пошуки національної своєрідності в сакральному мистецтві. Організувало виставки (1898, 

1900, 1902, 1903), видавало часопис «Будучність». Після 1903 р. Товаритво занепало, й 1904 р. митці 

створили Товариство прихильників української науки, літератури і штуки. ТПУНЛШ проіснувало до 1914 р. 

Однак Товариство для розвою руської штуки паралельно теж проіснувало до 1914 р. 
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його роботи було представлено голові НТШ. Саме М. Грушевський порадив 

молодому митцю звернутися до Виділу НТШ із проханням надати 

матеріальну допомогу, що він і зробив у квітні 1899 р. [24, с. 334]. Заяви 

М. Бойчука розглядали на засіданнях правління Товариства [24]. Відтоді М. 

Бойчука пов’язує з НТШ активна творча діяльність.  

За сприяння М. Грушевського, який був одним із організаторів 

Всеукраїнської мистецької виставки 1905 р. у Львові, М. Бойчук дебютував 

тут із двома портретами, які організатори відібрали з чотирьох надісланих на 

розгляд журі творів молодого художника — це портрети польського 

письменника і драматурга С. Жеромського та його сина Адася (зберігаються 

в музеї-садибі С. Жеромського в м. Наленчув (Польща) (іл. 2.2, 2.3). 

Організація Всеукраїнської виставки 1905 р. була одним із найбільш 

яскравих і масштабних проектів ТПУЛНШ у галузі мистецтва.  

Архівні матеріали з фонду НТШ проливають світло на подальше 

навчання М. Бойчука: спочатку у Відні в приватній малярській школі 

(близько 6 місяців), потім у Краківській академії мистецтв (9 семестрів, 

1900–1904), пізніше в Мюнхенській академії мистецтв (1905). Грошова 

допомога та стипендія, надані НТШ, допомогли М. Бойчукові в перші роки 

навчання у Відні та Кракові, допоки він не став стипендіатом митрополита 

Андрея Шептицького. Як стипендіат митрополита, М. Бойчук отримав усього 

1 385 австрійських корон [444, Арк. 4]. Окрім того, у часі навчання в 

Краківській академії мистецтв М. Бойчук отримував матеріальну допомогу з 

Теребовлі. Відомості про це є в заяві М. Бойчука до керівництва НТШ у 

Львові: «…кромі стипендії з повітового Виділу в Теребовлі (200 кор) котрої 

першу половину дістану аж по скінченню півроку…» [24, с. 335]. 

Краківський період життя та творчості майстра пов’язаний із 

навчанням в академії мистецтв. Навчався у Ф. Цинка, Ю. Унєжиського, 

Л. Вичулковського. Багато в чому під час навчання у Кракові йому 

посприяло особисте знайомство з представниками тодішньої інтелігенції 

(української та польської). М. Бойчук був наближений до філософсько-
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літературного об’єднання «Молода Польща», куди входили 

Л. Вичулковський, Я. Станіславський, Ф. Рущиц, Я. Мальчевський, 

С. Виспянський, Й. Мегоффер, В. Войткевич, К. Фриц та ін. Крім того, був 

добре знайомий із театрознавцем, драматургом, поетом, художником 

С. Виспянським, поетом Т. Міцинським, письменниками С. Жеромським і 

В. Сірошевським, архітектором С. Віткевичем та ін.  

У помешканні С. Жеромського М. Бойчук познайомився з 

С. Віткевичем, який вплинув на подальшу його долю, адже листом звернувся 

до митрополита Андрея Шептицького. За сприяння митрополита Андрея 

Шептицького М. Бойчук закінчує навчання у Краківській академії мистецтв 

наприкінці першого семестру 1904/1905 н.р. та їде до Мюнхена, а пізніше, у 

квітні 1907 р. — до Парижа.  

Ці знайомства посприяли тому, що М. Бойчук краще вивчив і зрозумів 

нові напрями європейського художнього процесу — символізм та 

експресіонізм. Як пише дослідниця творчості М. Бойчука, доктор 

мистецтвознавства Л. Соколюк: «На початку творчого шляху молодий 

митець здобув можливість прилучитися до тих проблем, якими жило 

мистецтво Європи, співвідносячи їх із завданнями, які мав вирішувати у 

своєму прагненні служити українському народові» [311, с. 24]. 

Як зазначає дослідниця В. Сусак, сам М. Бойчук визнавав, що Краків 

зіграв дуже важливу роль у його культурному розвитку. Тут він відвідував 

різноманітні лекції, систематично брав приватні уроки у свого товариша, 

який вчився на медичному факультеті Ягеллонського університету. 

Підтримкою для М. Бойчука були контакти з Богданом Лепким, професором 

української мови та літератури в Ягеллонському університеті, у якого він 

певний час мешкав, із письменником Василем Стефаником, який прихильно 

ставився до М. Бойчука [336, с. 98] 

Академічна освіта, яку художник здобув у Кракові та Мюнхені заклала 

основи його педагогічної системи, насамперед це метод відрисовування та 

аналізу творів визначних майстрів різних історичних періодів, студіювання 
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релігійного живопису та переосмислення народних традицій, що призвело до 

розуміння цілісності мистецького твору — gesamtkunstwerk, що ґрунтується 

на синтезі мистецтв [389, с. 399]. А для творчого розвитку це був час, де за 

висловом М. Бойчука «… мені більш завертали голову, ніж давали хисту…» 

[20, с. 19]. 

У Кракові початку ХХ століття до кола його знайомих-українців 

належали Б. Лепкий, В. Стефаник, О. Луцький, М. Жук, К. Студинський, 

К. Трильовський, об’єднані, зокрема,  організацією Українська громада в 

Кракові. Ця організація виникла як студентський осередок у 1902 р. та 

успадкувала традиції своєї попередниці — Академічної громади у Кракові 

(1887–1895/97). Вона об’єднувала українських студентів Ягеллонського 

університету та Краківської академії мистецтв. Краківські громадівці 

створили бібліотеку, організовували різноманітні культурно-освітні заходи, 

вивчали українознавчі праці, популяризували українську культуру, 

організовували вечорниці, концерти, збирали кошти на підтримку різних 

політичних та культурно-освітніх заходів. Також громадівці співпрацювали з 

товариством «Просвіта», українськими громадами Наддніпрянської України, 

з Русько-українською радикальною партією та Революційною українською 

партією. 

М. Бойчук зблизився з громадівцями, найімовірніше, через Б. Лепкого. 

У помешканні родини Лепких у Кракові, де певний час проживав М. Бойчук, 

частими гостями були українські художники І. Северин, О. Новаківський, 

О. Курилас, М. Жук, історик В. Липинський, мистецтвознавець М. Голубець. 

Відвідували його й письменники В. Стефаник, М. Коцюбинський, 

О. Кобилянська, О. Луцький, М. Яцків, етнограф Ф. Вовк, а також галицькі 

громадські діячі К. Студинський та О. Барвінський. Заходили до Б. Лепкого й 

польські літератори з гурту «Молода Польща»: В. Оркан, Т. Міцінський, 

В. Фельдман, І. Сєдлєцький, І. Бутринович, а також відомі польські 

художники, професори Академії мистецтв: А. Мальчевський, 

Л. Вичулковський, С. Виспянський, Я. Станіславський та ін.  
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До краківського періоду навчання М. Бойчука належать відомі твори: 

портрети С. Жеромського та його сина Адася, М. Грушевського та його 

доньки Ольги (про ці роботи відомо з листування художника з 

М. Грушевським). Цілком імовірно, що саме про ці твори йдеться в листі до 

М. Грушевського, які художник вислав на виставку до Львова 1905 р. Також 

до цього ж часу належить невеликий ескіз, збережений у зошиті рецептів 

Йозефи Крушинської [336, с. 134]. 

Особисте знайомство та приятельські стосунки з більшістю видатних 

особистостей тривали й після навчання художника. До прикладу, відоме 

листування М. Бойчука з М. Грушевським, М. Яцківим, О. Роздольським, 

окремі відомості знаходимо у спогадах В. Стефаника. 

Наступним важливим періодом у творчій біографії художника стає 

Париж. М. Бойчук приїхав туди у квітні 1907 р. для продовження студій. 

Однак це був період не лише навчання, а й професійного становлення митця 

та педагога. Вже тут, у Парижі, було «заявлено» про неовізантизм. Тут 

художник, якого Євген Бачинський характеризує як людину врівноважену, 

«ніби з доби нашої княжої цивілізації», і водночас, «геніального 

революціонера духа», у якому було щось «духовно-шляхетне» [20, с. 16], 

об’єднав навколо себе однодумців. Так виникає його перша школа 

«Renovation Bizantine», куди входили Софія Бодуен де Куртене, Антоні 

Бушек, Яніна Леваковська, Софія Налепінська, Софія Сегно, Гелена Шрамм, 

Микола Касперович. Вони разом працювали в майстерні М. Бойчука, яка за 

висловом Є. Бачинського, була «справжньою фабрикою мистецтва» [20, с. 

16]. Крім того митець займав доволі активну громадську позицію, прагнув 

зорганізувати життя української громади та був одним із засновників 

Української громади в Парижі. Маючи доволі широке коло знайомств із 

Краківської громади і певну практику активного учасника, М. Бойчук 

долучився до товариства, відвідував збори, співав у хорі. Як відомо, 

Українську громаду було засновано в Парижі 14 лютого 1909 р., вона 

проіснувала до початку Першої cвітової війни. Кількість її членів сягала 120. 
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Про те, що М. Бойчук був одним із засновників цієї організації, зафіксовано 

документально на зборах 14 лютого 1909 року [20]. М. Бойчук входив у 

Артистичну секцію товариства. 1 грудня 1909 р. він виступив із доповіддю на 

тему «Українське давнє мистецтво». Цей реферат присвячено історії та 

розвитку українського мистецтва, співдоповідачем був М. Касперович [20, с. 

18]. 

М. Бойчук вже під час своєї творчої діяльності в Парижі починає 

працювати над формуванням власного творчого методу, який стає підґрунтям 

українського національного стилю. Про це пише М. Александрович у статті 

«Сукцес українця на паризькій осінній виставці». Автор одразу визначає 

платформу мистецького спрямування художника й джерело його натхнення, 

та, зокрема, стверджує, що М. Бойчук намагається «... покласти міст від 

старо-українського до сучасного відродження та повести за собою українську 

штуку ...» [3]. Творчість М. Бойчука викликала вагоме зацікавлення 

тогочасної художньої критики. 

Особливо хочемо наголосити, що саме два видатних діячі 

М. Грушевський та митрополит А. Шептицький стали знаковими постатями в 

житті М. Бойчука. Вони вплинули на формування світогляду художника, їхня 

моральна та матеріальна підтримка дала йому змогу ознайомитися з 

культурною спадщиною та досягненнями визначних європейських 

культурних центрів: Кракова, Відня, Дрездена, Мюнхена, Берліна, Базеля, 

Рима, Венеції, Флоренції та ін. Завдяки їхній матеріальній допомозі, 

насамперед митрополита А. Шептицького, М. Бойчук зміг отримати добру 

професійну художню освіту.  

З М. Грушевським він познайомився десь після приїзду до Львова у 

1899 р., а з митрополитом А. Шептицьким — на початку 1905 р. завдяки 

клопотанню С. Віткевича.  

У вересні 1910 р. М. Бойчук повертається до Львова вже визнаним 

майстром та, як писали тогочасні газети, сповненим «невичерпної енергії» та 

віри у власні творчі сили [7; 20; 67]. Не останню роль у значному 
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зацікавленні творчістю М. Бойчука відіграло його особисте знайомство з 

багатьма відомими художниками, письменниками, істориками та 

політичними діячами. До Львова він повертається вже сформованим 

художником, який викристалізовує у творчих пошуках власний художній і 

педагогічний методи. 

Насамперед художник прибув до митрополичих палат для зустрічі з 

митрополитом Андреєм Шептицьким. Ми вже згадували, що він був 

стипендіатом А. Шептицького, завдяки його фінансовій допомозі мав змогу 

навчатись і працювати в Мюнхені та Парижі, подорожувати Італією. Також, 

за сприяння митрополита, М. Бойчук поселився в будинку монастиря 

св. священномученика Йосафата Студійського Уставу у Львові, на вул. Петра 

Скарги, ч. 2А (колишня Бурса Дяків)
2
 (іл. 2.4, 2.5, 2.6.), і почав свою творчу 

діяльність у Галичині. Підтвердженням цьому є невеличка записка, яка 

зберігається у ЦДІАЛ серед листів М. Бойчука до митрополита Андрея 

Шептицького: «Ексцеленцйо! Прошу Вашої ласки абисте мені дозволили в 

монастирі у Студитів замешкати від нині, та й там підождати відповіднійшої 

хвилі, коли можна буде до Вас явитись. Кланяюсь. М. Бойчук» [449, арк. 60] 

(іл. 2.7.). Записку написано на папері з водяним знаком: королівська корона 

та рік: М 1778. Власне, листи М. Бойчука до різних адресатів упродовж 1910–

1913 рр. написано на такому папері. Найімовірніше, цю записку М. Бойчук 

написав митрополиту Андрею Шептицькому одразу після прибуття до 

Львова. Поселився він у приміщенні монастиря Студитів, на вул. Петра 

                                           
2
 Про будинок Дяківської бурси. Завдяки ініціативі та особистому внеску митрополита Андрея Шептицького, 

біля підніжжя Святоюрської гори, на вул. Петра Скарги, 2а, упродовж 1903–1904 рр. проектно-будівельна фірма Івана 

Левинського, на той час одна із найбільших у Галичині, звела в сецесійному стилі триповерховий будинок Дяківської 

бурси при соборі св. Юра. [192, С. 51-63]. Споруда, де допомагали бідній молоді, що жила в місті, отримувати фах дяків 

чи хорових диригентів, коштувала митрополитові 80 тисяч австрійських корон [ЦДІА України у Львові. — Ф. 684, оп. 1, 

спр. 3298. — Арк. 1]. На початку 1909 р. Андрей Шептицький віддав цей будинок ченцям-студитам під нову обитель — 

монастир свщмч. Йосафата або «Студіон», при якому в різні часи діяли навчальні, виховні, наукові студитські 

інституції: «Інститут Фйодорова» [394. — Арк. 1] — своєрідний Богословський інститут, у якому формувалися й 

готувалися до священства юнаки, здебільшого з Росії; мала семінарія, т. зв. Інститут св. Йосафата (1919–1924); 

бібліотека; товариство «Студіон»; іконописна школа; архів. У роки Першої світової війни тут розташовувалися 

Українські Січові Стрільці та осідок для хворих УСС-ів. 
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Скарги, 2а, та проживав за цією адресою до кінця листопада 1912 р. 

Підтвердженням цьому є листи від С. Налепінської, де зазначено адресу: вул. 

Петра Скарги, 2а [258, с. 131].  

Досі окремі дослідники вважали, що М. Бойчук одразу після 

повернення до Львова, у вересні 1910 року, поселився в колишній майстерні 

Івана Труша в будинку НТШ на вул. Чарнецького, 26. Однак, на підставі 

опрацьованих друкованих матеріалів і архівних джерел, можемо з певністю 

сказати, що впродовж вересня 1910 р. — грудня 1912 р. М. Бойчук проживав 

при монастирі Студитів (вул. Петра Скарги, 2а). У цей час художник, разом із 

М. Касперовичем, С. Налепінською, С. Бодуен де Куртене, Г. Шрамм та ін. 

представниками його паризької групи працювали над розписами каплиці у 

приміщенні монастиря оо. Студитів (колишня Дяківська бурса, а з 1918 р. 

«Студіон»). 

Одразу після приїзду до Львова М. Бойчук написав ікону «Покрова 

Богородиці», де зобразив серед молитовної процесії митрополита Андрея 

Шептицького і себе самого. Припускаємо, що образ «Покрова Богородиці» 

(іл. 2.8) М. Бойчук міг виконати орієнтовно 1910 р. на знак подяки 

митрополитові Андрею Шептицькому за фінансову підтримку, а також за 

надану можливість проживати в будинку по вул. Петра Скарги, 2а. З 

Андреєм Шептицьким художник провадив тривалі бесіди, робив замальовки 

й таблиці для лекцій з історії мистецтва, які митрополит читав для 

студентської молоді. Це також стосується лекцій, які митрополит читав для 

учнів школи О. Новаківського. 

У приміщенні монастиря М. Бойчук мав можливість ознайомитися з 

творами європейського та українського мистецтва з особистої колекції 

митрополита А. Шептицького. Ця колекція стала основою експозиції 

Церковного музею і займала п’ять кімнат митрополичої резиденції. Колекція 

містила давній український іконопис, твори європейського мистецтва, а ще 

книги, стародруки, архівні документи. У 1911 році митрополит купив віллу 

родини Дуніковських (нині вулиця Драгоманова) і переніс туди Церковний 
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музей, на ґрунті якого 1913 р. створив Національний музей як дар 

українському народові. 

У музеї, за порадою та за безпосереднього сприяння митрополита, 

М. Бойчук починає працювати ще з кінця 1910 р.: реставрує старі ікони, 

удосконалює свою майстерність живописця. В особі М. Бойчука митрополит 

Андрей Шептицький побачив художника, який міг уповні зреалізувати 

сподівання на розвиток релігійного малярства в Україні. Маємо підстави 

вважати, що саме з митрополичої «легкої руки» М. Бойчук розпочав у Львові 

працювати в царині монументального мистецтва та іконопису.  

До урочистостей відкриття НМЛ 1913 р. М. Бойчук виготовив у техніці 

мозаїки таблицю з написом «Національний музей» над входом до будинку. 

Таблиця не збереглась. 1919 р. її збили невідомі особи. У ювілейному 

збірнику НМЛ є згадка про мозаїку: «1919. III. 12. — два хлопці МСО 

зажадали усунення мозаїкової таблиці з брами музею, а згодом — невідомі 

вночі вирубали зі стіни таблицю з мозаїчним написом «Національний музей» 

роботи М. Бойчука» [106, с. 44]. 

Навколо нього одразу гуртуються ідейні послідовники і, звісно ж, учні. 

До реставрації та консервації пам’яток, окрім М. Бойчука, було залучено 

також його колег та учнів із паризької групи: С. Налепінську, 

М. Касперовича, Г. Шрамм, С. Бодуен де Куртене. Серед широкого діапазону 

проблем музею на той час реставраційна справа була однією із визначальних, 

оскільки в музеях Галичини тоді не існувало ґрунтовних науково-

теоретичних розробок із реставрації пам’яток іконопису. М. Бойчук був 

добре обізнаним з технікою реставрації та консервації пам’яток іконопису, 

він повністю змінив реставраційну роботу в музеї і практично вплинув на 

початок формування музейного методу реставрації.  

Директор Національного музею у Львові І. Свєнціцький не пропускає 

можливості залучати М. Бойчука, як знавця технології іконного живопису, до 

реставраційної роботи над музейною колекцією, яка в 1910-х роках доволі 

швидко поповнювалася. У статті «XXV літ діяльности Національного 
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Музею» І. Свєнціцький так розповідає про цей час: «Серед українських 

митців у Львові не було ні одного, хто би тоді знав техніку реставрації ікони 

<...> З’явився в музеї ентузіяст давньої ікони Модест Сосенко, через якого в 

музей стали припливати чим-раз то кращі пам’ятники живопису <...> І хоча 

Сосенко добросовісно переглянув, простудіював приписи фурнагіота, то все-

таки ні одна ікона не хотіла його послухати і стати належно законсервованою 

і зреставрованою <...> Край цему положив приїзд до Львова Михайла 

Бойчука. Хорі музейні ікони найшли накінець справжнього лікаря. Михайло 

Бойчук працював зі своєю школою від 1910 до 1914 р. переважно в стінах 

Національного музею, де він і консервував ряд цінних ікон XV і XVI вв.» 

[106, с. 34].  

1911 р. у НМЛ М. Бойчук зустрічає художника з Києва 

В. Кричевського, й вони відтоді заприятелювали. Через рік, дорогою на 

Чернігівщину, М. Бойчук зупиняється у нього в Києві. Вони обидва мали 

ґрунтовні знання з історії мистецтва, обговорювали проблеми розвитку 

тогочасного українського мистецтва. Є свідчення, що М. Бойчук дискутував 

із В. Кричевським щодо значення примітивів у створенні нового мистецтва 

[175, с. 115]. Практично обидва художники своїми творчими та ідейними 

спрямуваннями вплинули на формування та розвиток українського 

національного стилю. 

У НМЛ М. Бойчук працював на посаді хранителя фондів і провадив 

реставраційну роботу (іл. 2.9). Реставрація ікон XIV — XVII ст. стала 

надзвичайно важливою для формування експозицій і фондів у музеї. 

Збереженням експонатів опікувався митрополит Андрей Шептицький, який 

вважав першочерговим завданням врятувати вцілілі на той час пам’ятки 

давньоукраїнського сакрального мистецтва. Консервація пам’яток іконопису 

в музеї була під постійною увагою митрополита, він обговорював це питання 

при зустрічах із М. Бойчуком. Підтвердженням цьому є лист митрополита до 

директора музею І. Свєнціцького: «ВПов Пане Доктор! Казав мені Бойчук, 

що Іосиф сторож змиває часом старі образи — будьте так добрі вздержати сю 
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єго роботу, як довго не буде означено цілком точно, що можна єму повірити, 

а що — ні, без сумніву, може много попсувати. Прошу ласкаво це на себе 

взяти і списати спосіб, в який щось може Іосиф робити. З виразами 

поважання АНДРЕЙ, Митрополит. Лаврів, 20.03.1912 р.» [288, с. 109]. На що 

директор музею І. Свєнціцький у листі-відповіді від 26.03.1912 р. зазначив: 

«…Доношу перед В.Е., що Іосифу поручаю перш усего чищеня згрубша від 

пороху, смітя і воску зі свічок, та від цвилі і порохна з червами — як книжок 

так і ікон. Все те виконує він з великою обережністю під сталим наглядом 

моім, через що ані один предмет Музея не постраждає настільки, щоб його 

дійстна вартість і краса на все пропала. <...>  Вказуючи на се п.Б[ойчук]ови, я 

звертав єго увагу і на те, що мені як управителеви Музея залежить дуже на 

тім, щоб всі відділи постійно збагачувались належно законсервованими та 

інвентованими предметами. Адже в іконнім відділі зібрані від 8-ми літ 

перемальовила були вже раз відчищені і розкриті щодо їх первісної основи та 

ужиті як експонат, або змагазиновані. А що не вдавалось се Музеєви 

вчинити, ані в часи помочи п.п. Дембицкого з Крупским, ані через 

п. Сосенка, ані тепер не дуже скоро діється се при єго п. Бойчука помочи, то 

понятно — що мені інтереснійше і вартнійше, щоби п. Б[ойчу]к проявляв 

більше усердія в активнім реставрованю ікон, а менше усердствував в 

нагляданню і теоретичнім осудженю мого способу веденя музейних діл <...> 

я й просив єго, щоб він поміг Музеєви в сій справі і привчив Іосифа не тілько 

совершенно чистити але й уживав би єго до инших робіт, на коли б до них 

надавався. Для музею було б се вигіднійше і дешевше якби наконець чищенє 

і реставрованє нагромаджених ікон уже раз началось і скінчилось. <...> 

Представляючи Вашій Ексцеленції се діло, я прошу дуже — мати мене 

оправданим в данім случаю. Крім сего прошу бути переконаним, що я і без 

прямого і посередного навчання із сторони случайних посітителів і пріятелів 

Музея, в роді п. Б[ойчу]ка, звертаю дуже бачну увагу на все те, що в Музею 

діється і про все те належно інформую В.Е., не скриваючи ні своїх провин і 

похибок в музейнім діловодстві ні чужих заслуг для Музея...» [451].  
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З наведеного листування митрополита А. Шептицького та директора 

музею І. Свєнціцького можемо зробити висновок, що реставрація та 

відновлення музейних експонатів була актуальним і гострим питанням. 

Митрополит намагався контролювати процес формування збірок, збереження 

та реставрації експонатів і намагався залучати фахівців до цієї справи. 

Директор музею, зі свого боку, теж уболівав за долю експонатів і, дещо в 

гострій формі, відстоював перед засновником та опікуном музею роботу 

працівників. Тут він докоряє М. Бойчукові за непостійність його роботи (у 

цей час він на посаді хранителя фондів належав до штату працівників 

музею), називаючи його «случайним посітителем і пріятилем» музею. Хоча в 

ювілейному збірнику за 1930 р. І. Свєнціцький вже цілком реально оцінює 

значення реставраційної роботи М. Бойчука для збереження творів 

іконопису. Також на підтвердження тому, що в період 1911–1914 рр. 

М. Бойчук працював (щоправда, із перервами) у НМЛ, є лист-скарга сторожа 

музею Г. Галая до митрополита А. Шептицького на директора 

І. Свєнціцького. Там згадано ім’я М. Бойчука як свідка суперечки між 

сторожем і директором музею: «...на що може посвідчити артист-маляр 

Бойчук і артистки, котрі через весь час робили і роблять в домі палати...» 

[451].  

Реставраційна практична діяльність художника посприяла появі його 

теоретичних напрацювань. Під час подорожі містами Російської імперії 

М. Бойчук познайомився з Д. Айналовим і М. Покровським. Знайомство з 

ними відкрило йому дорогу до реставрації давніх сакральних пам’яток у 

Російській імперії (пізніше його запросять провести реставраційні роботи в 

с. Лемеші на Чернігівщині). Поїздка художника містами Росії (Новгород, 

Петербург, Москва та ін.) відбулася навесні 1912 р. і стала для М. Бойчука 

важливою саме з огляду на його реставраційні інтереси. Після цього 

М. Бойчук виклав свої міркування та практичний досвід реставрування у 

статті «Несколько замечаний по поводу реставрации живописи в России», яку 

опублікував у збірнику «Русская художественная летопись». Зауважимо 
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також, що низка теоретично обґрунтованих праць директора музею 

І. Свєнціцького, зокрема «Консервація і реставрація історичних пам’яток 

церковного мистецтва» (Львів, 1932), є свідченням активної участі в 

реставраційній галузі самого директора й відомих художників, які працювали 

над реставрацією ікон. Можемо припустити, що цю подорож художник 

здійснив за поради І. Свєнціцького, який був близьким до москвофілів. Чи 

поділяв М. Бойчук москвофільські погляди важко сказати, документальних 

підтверджень цьому немає.  

Свої враження від поїздки художник викладає в листі до 

М. Грушевського, де наголошує на вкрай занедбаному стані архітектурних 

пам’яток на території Російської імперії і на застарілих методах реставрації 

та консервації творів мистецтва: «Високоповажний Михайло Сергiєвич! 

Припiзнивсм ся з вiдповiдею на Вашу карточку, тому що вона догнала мене 

аж в Москвi. Я вже в дорозi до Галичини за кiлька днiв буду у Львовi — йно 

в Черниговi з день зо два побуду i до Київа мимоходом вступлю хотьбийно 

на оден день. В Росiї я переглянув Петербург, Новгород i Москву. Найбiльш 

мене цiкавили стариннi пам'ятки штуки, що там переховуються: багато там 

дуже гарних рiчий, но мало котрi можут рiвнятися з київськими 

старинностями. Дуже там погано обходяться з стариною всякi «завєдующиї i 

хранiтєлi» музеїв, вiддають прекраснi образи i мальовила на стiнах до 

направи мало-розiзналим реставраторам i тiї вспiли за кiлька рокiв тiлько 

шкоди наробити, що коли очутатся людиска, то будут мали чого жалувати на 

довгий вiк. Великої шкоди наробили в Новгородi i Москвi, а що вже про Кiєв 

то й спiмнути гiрко. Як подумати, що це все они в добрiй вiрi роблять i 

гадают що краще не можна — то навiть не знати що їм на тоє казати. Тай не 

досить того що вже тiлко намарнували давнiйшими лiтами в Київi i 

послiдними в Новгородi, то чую збираються ще тiї останки що ще 

схоронились в Софiйськiй церквi i Михайлiвськiм монастири в Київi 

«реставрувати» як подумаю що з того може вийти то менi волосє дибом 

встає. Не знаю може як небудь вдасться запобiччи тiй загибели. Я сподiваюся 
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що застану Вас ще у Львові. Не знаю як уложиться на се лiто план роботи, бо 

ще не рiшено угоди мальовання церкви в Ярославi, що я надiюся дiстати i 

пiдчас тої роботи виконувати пiдготованi вже рiчи — а неповикiнчуванi аби 

вiдтак можна виставу уладити. Найкраще я про все устно розкажу бо на 

писмi путаю-путаю а толку мало виходить. Прошу передати поклiн Марiї 

Сем: i панночцi Кулюнi. З глубоким поважанєм Мих. Бойчук» [237, с. 39]. 

С. Білокінь датує цей документ 18 травня 1912 р. Лист засвідчує досить 

близькі, приятельські стосунки художника з М. Грушевським. М. Бойчук 

докладно оповідає про враження від подорожі та свої мистецькі 

«вболівання», повідомляє про майбутні творчі плани. 

Розпис каплиці Св. Іоана у приміщенні монастиря Студитів (колишня 

Дяківська бурса) тривав з 1911 до початку 1912 р. Щодо розписів, то в 

Літописі монастиря монахів-студитів зазначено: «По дяківській бурсі була 

лишилася каплиця на другім поверсі, але без іконостаса і малювання. Тепер, 

коли тут був свого роду семінар
3
, відчувалася потреба гарної каплиці. Для 

того приготовано на другім поверсі велику кімнату від вулиці і зачали там 

уряджувати каплицю. Розмалювання стін і трох образів запрестольних взяв 

на себе маляр-артист Михайло Бойчук, Галичанин, а образи до іконостасу 

замовив Фйодоров в Москві, де він і їздив 7.11.1911 р… Робота тягнулася 

около року. Бойчук … зі своїми двома помічниками, взяв за малювання крім 

харчу і помешкання около 1 240 кор австр… На весні 1912 р. відбулося 

торжественне посвячення каплиці» [452, Арк. 2 зв.]. Розписи виконано у 

візантійському стилі. Запрестольні ікони «Св. Йосафат», «Ісус Христос», 

«Тайна вечеря» написав М. Бойчук, щоправда, ікону «Св. Йосафат» 

приписують С. Налепінській-Бойчук. Іконостас було виготовлено у 

старовірській майстерні в традиціях ХVII–XVIII ст. за посередництвом і 

сприяння родини Анісії Вострякової — дружини Іларіона Свєнціцького, і 

коштував він разом із пересиланням 1 316 австрійських корон. Роботу над 

                                           
3
 Тут у приміщенні колишньої дяківської бурси монахи-студити (переважно з монастиря на Скнилові) 

проходили навчання і підготовку до вступу в духовну семінарію [Літопис Арк 1 зв].  
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розписами М. Бойчук проводив зі своїми двома помічниками (до складу 

групи входив «бойчукіст» ще з паризьких часів Микола Касперович та 

українець із Херсона, один із провідних митців Санкт-Петербурга Євген 

Сагайдачний) [453, Арк. 3 зв., 5, 13 зв., 18 зв.]. Розписана каплиця стала 

гордістю «Студіону». Її, як і бібліотеку, обов’язково показували гостям, а її 

оздоблення отримало великий розголос у львівському мистецькому 

середовищі. Митрополит А. Шептицький під час лекцій з історії мистецтва 

часто водив туди учнів школи Олекси Новаківського, про що згадує 

С. Луцик: «Митрополит пояснював нам старовинні ікони, а в «Дяківській 

бурсі» при вул. Петра Скарги — фрески Бойчука» [199, с. 55].  

С. Бодуен де Куртене товаришувала з Є. Сагайдачним. Саме завдяки її 

пораді Є. Сагайдачний приїхав до Львова, де приєднався до М. Бойчука й 

М. Касперовича. У Львові Є. Сагайдачний перебував із середини 1911 р. до 

початку 1912 р. [245]. 

Сьогодні важко цілком точно сказати чи С. Налепінська теж брала 

участь у розписах каплиці. Та один із трьох запрестольних образів 

«Св. Йосафат» атрибутовано працівниками НМЛ саме як її робота [223]. 

Однак, невеликі, але дуже цінні, замітки в кількох газетах Тернопільщини та 

Івано-Франківська за грудень 1943 р. подають інформацію під назвою 

«Святочна академія на честь Св. Йосафата» про урочистості з відзначення 

300-ліття беатифікації священномученика Йосафата, де зазначено: «У 

неділю, 5-го ц. м., точно в 12-й год. в залі Духовної Семінарії при 

вул. Коперника ч. 36 у Львові, відбулася з нагоди 300-ліття проголошення 

блаженности св. священномученика Йосафата, святочна академія. Заля була 

прегарно прибрана. Над естрадою виднів образ св. Йосафата, кисти артиста-

маляра Бойчука, а по обох його боках образи-портрети Рутського та Іпатія 

Потія» [276–280]. Цю ікону взяли до урочистої академії зі збірки «Студіону». 

Очевидно, йдеться про запрестольний образ «св. Йосафата», який виконав 

саме М. Бойчук. 
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Окрім монументальних розписів, митрополит А. Шептицький залучав 

М. Бойчука до діяльності єпархіальної комісії з питань церковної архітектури 

та мистецтва при соборі св. Юра у Львові. Художник працював над 

реставрацією ікон та станкових творів у соборі [222]. У період з кінця 1910 

до 1913 рр. виконав низку портретів і ескізів митрополита А. Шептицького та 

історика й громадського діяча М. Грушевського. 

У майстерню на піддашші будинку НТШ, що на вул Чарнецького, 26, 

М. Бойчук поселився 1 грудня 1912 року. Цьому світлому приміщенню на 

піддашші НТШ судилося відіграти важливу роль у мистецькому житті 

Львова. М. Бойчук виконав тут чимало живописних і графічних творів, які 

нині сприймаємо як програму його подальшої творчості. Тут він зібрав 

вагому частину своєї колекції різноманітних творів образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва, репродукцій. Частина творів, які не було 

знищено, зберігаються зараз у НМЛ, НГМ ім. Б. Возницького та у приватних 

колекціях. Це стосується і його творчих робіт, і творів із його приватної 

колекції, якій не присвячено жодної наукової публікації чи дослідження. 

Уваги заслуговує й колекціонерська діяльність М. Бойчука. Сьогодні у 

фондах музеїв України (НМЛ, НГМ ім. Б. Возницького, НХМУ) та в 

приватних колекціях перебувають твори, які належали до колекції 

М. Бойчука. Це твори українського та російського іконопису, зокрема 

новгородської школи, живописні станкові твори, збірку народного 

мистецтва, килимів, репродукції шедеврів світового образотворчого 

мистецтва. Доля багатьох творів нині невідома. Учениця М. Бойчука 

О. Павленко згадувала збірку народного мистецтва, килимів та давніх ікон, 

яку художник зберігав у своєму помешканні в Києві. А зі спогадів Я. Музики, 

його послідовниці та учениці зі львівського періоду, студія-помешкання 

художника на піддашші будинку НТШ, на вул. Чарнецького, 26, була 

наповнена мистецькими речами. М. Бойчук поселяється туди на проживання  

в грудні 1912 р. Це «малярська робітня в полудневій частині стриху 

кам’яниці НТШ при вул. Чарнецького, 26». Зберігся документ — Касова 



81 

 

книга будинку НТШ при вул. Чарнецького, 26 (№ 9 Домова книжка): 

«Михайло Бойчук — артист-маляр — місце народження Галичина, 

Теребовлянський повіт, с. Романівка, рік народження — 1882, релігія гр.-

катол.. Стан — вільний. Дата замельдованя 17/10 1912 р. (?) — 

/нерозбірливо/» [437, арк. 42 зв]. Серед імен винаймачів помешкань прізвище 

«Бойчук» бачимо в ній від грудня 1912 року (I. XII. 1912) по травень 1913 

року. У грудні, січні та березні за малярське ательє (помешкання № ХХV) 

художник сплачує 25 корон. У лютому та квітні його ім'я відсутнє — 

можливо, через матеріальні нестатки, а можливо, у зв'язку з від'їздами 

майстра зі Львова. У травні 1913 р. М. Бойчук повертає борг — вносить 75 

корон, а надалі його ім'я у книзі зникає, хоч малярська робітня залишається 

за ним ще у 1915 р. і пізніше знову його ім’я з’являється в домовій книзі в 

1917 році.  

Варто наголосити, що основні тематичні напрями приватної колекції 

художника — це порцеляна, килими, живопис, іконопис та стародруки. 

Такий матеріал окреслює коло його мистецьких зацікавлень, які впливали на 

комплектування збірки. Загалом вимальовується яскравий образ М. Бойчука 

як колекціонера і знавця мистецтва, якому вдалося зібрати цінну мистецьку 

збірку, яка, на жаль, не збереглася в повному обсязі. Вціліли лиш окремі її 

твори. 

Працюючи над розписами Святоіванівської каплиці, М. Бойчук не 

полишав активної творчої діяльності. 1911 р. митець взяв участь у конкурсі 

на створення пам’ятника Тарасові Шевченку. Ідею пам’ятника поетові 

почали широко обговорювати в середовищі української інтелігенції в 

Галичині та містах України, що входили до складу Російської імперії на 

початку ХХ століття. Виникла вона у зв’язку з наближенням 50-річчя від дня 

смерті (1911) та 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка (1914). 

напередодні Першої світової війни, у конкурсах на пам’ятник Т. Шевченкові 

для Києва брали участь не тільки галицькі скульптори, а й малярі І. Труш та 

М. Бойчук [372, с. 601].  
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У фондах НМЛ дивом збереглися два аркуші паперу під девізом 

«КРУГ». Це графічний проект пам’ятника Т. Шевченкові роботи М. Бойчука
4
 

[223]. На першому аркуші (іл. 2.10) представлено фасадну (чолову) сторону 

композиції: сидить задуманий, дещо сутулий, із довгими чумацькими вусами 

чоловік у цивільному одязі. Докладніше опрацьований триступеневий 

постамент у стилі українського модерну, декорований керамічними пластами 

із сюжетними малюнками на шевченківську тематику — «Пастушок», «У 

задумі» та «Увічнення пам’яті Кобзаря». На другому аркуші декор із 

керамічних плиток з елементами плетінки та зооморфного орнаменту (іл. 

2.11) княжого періоду Галичини. Конкурс на спорудження пам’ятника 

Т. Шевченкові відбувався в чотири етапи (1910–1913)
5
. Припущення щодо 

участі М. Бойчука у другому конкурсі на проект пам’ятника Т. Шевченкові 

для м. Києва можна опосередковано підтвердити тим, що до складу журі 

входив М. Грушевський, І. Труш та В. Кричевський
6
 [243], які особисто 

знали М. Бойчука, і через яких він міг представити свій проект. 

Попри реставраційну діяльність М. Бойчук продовжує працювати в 

монументальному мистецтві. Його пошуки власного художнього методу 

продовжились у м. Ярославі (Польща), де він виконав розпис церкви 

Преображення Господнього (іл. 2.12–13). Найімовірніше, у Ярославі 

                                           
4
 Графічний проект пам’ятника Т. Шевченкові (без підпису, але його образний лад, особливості формально-

пластичної мови не залишають сумніву щодо авторства М. Бойчука) зберігається нині у фонді графіки НМЛ 

(інв. № 47724/1, Гн-3722; 47724/2, Гн-3723). 
5
 1 травня 1910 року було призначено міжнародний конкурс на створення проекту пам'ятника Шевченкові в 

Києві. Запити про умови конкурсу незабаром почали надходити з різних країн світу, проте наприкінці травня 1910 року 

журі, під головуванням Леоніда Позена, розглянуло понад 60 проектів, із яких усі було відкинуто через невідповідність 

образу Тараса Шевченка. Наступне засідання відбулося 31 травня 1910 р. Об'єднаний комітет погодився з постановою 

журі й ухвалив на 1 лютого 1911 року призначити другий міжнародний конкурс. Цього разу журі, під головуванням 

Опанаса Сластіона, розглянуло 45 проектів і постановило першої премії не призначати нікому. Другу — видати Федору 

Балавенському, третю — Михайлові Гаврилкові. Крім того, було вирішено видати п’ять заохочувальних премій по 100 

рублів за проекти, що належали Кавалерідзе, Виноградовій, Селезньову, Рашевському та Єзіоранському. На черговий, 

третій, тур конкурсу було прислано 37 проектів. Журі, під головуванням Андрія Лизогуба, не дійшло згоди, тож 

висловилося за оголошення іменного конкурсу. 20 травня 1913 року було оголошено четвертий тур конкурсу. Комітет 

постановив замовити проект скульпторам Леоніду Шервуду, Сергію Волнухіну, Миколі Андреєву, Михайлові 

Гаврилкові, Антоніо Шіортіно за платню 1000 рублів кожному з умовою, щоб проекти було прислано до міської управи 

1 лютого 1914 року. Розглянувши проекти названих скульпторів, журі, під головуванням Андрія Лизогуба, постановило 

після деяких змін ухвалити проект скульптора Леоніда Шервуда. 

 
6
 Склад журі Комітету з проведення конкурсу на проект пам’ятника Т. Шевченкові: С. Василькіський, І. Їжакевич, 

Ф. Красицький, В. Кричевський, І. Труш, М. Біляшівський, М. Грушевський, І. Дьяков, М. Коцюбинський, М. Лисенко, 

О. Левицький, В. Науменко, О. Русов, Г. Квятківський, О. Сластіон, І. Щитковський та ін. [«Рада» 1911, № 37 (ст. 2) 

стаття про «Результати засідання журі в справі пам’ятника Шевченкові»] 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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М. Бойчук був улітку 1912 року. Зі спогадів родича по материнській лінії 

В. Вербинця довідуємось, що «він мав якусь роботу в перемиського владики» 

[19]. Однак дослідниця Г. Бартіш подає такі роки виконання цього розпису — 

1912–1913. У Польщі Бойчукові довелося працювати у двох церквах. 

В. Вербинець згадує: «...за рік чи два перед війною (Першою світовою) ми 

відмалювали Преображенську церкву в Ярославі та селі біля Криниці, я йому 

трохи асистував, бо замолоду захоплювався живописом» [19]. 

Про розмалювання мурованої церкви XVII ст. маємо відомості з листів 

художника до академіка М. Грушевського та з листа С. Налепінської до 

М. Бойчука. Про пам’ятку поблизу с. Криниці більше відомостей поки що 

знайти не вдалося. 

Увагу художника-монументаліста привернула можливість далі 

продовжити свої пошуки монументальної форми. Будівництво самої церкви 

Преображення Господнього в м. Ярослав тісно пов’язано з історією розвитку 

українських земель та нашого народу. Споруджено її було в XVII ст. на 

високому мальовничому пагорбі, на кошти купців Іллі та Пелагеї 

Вапинських. Залишена напризволяще наприкінці XIX ст., будівля церкви 

була приречена на поступову руйнацію. Завдяки передачі польським урядом 

храму ярославській українській громаді вдалося врятувати твори мистецтва: 

іконостас XIX ст. (іл. 2.14), храмову ікону «Милосердя Двері» (іл. 2.15), 

стінописи початку XIX ст., стінописи Л. Вінтеровського (1912), М. Бойчука 

(літо, 1912), І. Богданського (1937), орнаменти П. Ковжуна і М. Осінчука 

(1938). 

У польській літературі лише згадано, що церкву було перебудовано в 

1910–1912 рр. за проектом архітектора М. Добрянського у візантійській 

традиції [425, с. 1]. У тих же роках львівський художник Л. Вінтеровський 

розмалював вівтар. Також М. Бойчук розписав вівтарну частину. 

Реставраційні роботи в церкві було проведено у 2010–2013 рр. Аналізуючи 

техніку розписів, фахівці-реставратори зробили такі висновки: «Малюнки 

Л. Вінтеровського — це композиції страстей Христових у нижній частині 
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святилища. А у верхній частині стіни апсиди вміщені композиції 

М. Бойчука» [425]. Однак, мусимо констатувати, що М. Бойчук не зміг, через 

якісь не відомі нам обставини, сповна реалізувати свої наміри та ідеї в 

розписах вівтаря цієї церкви. З листів С. Налепінської довідуємось, що він 

сам не був задоволений цією роботою, яку називає навіть невдалою [258, 

с. 132]. 

У каталозі О. Ріпко читаємо: «...ця робота не приносить йому 

задоволення, і справедливо: його розписи новозбудованих нав церкви не 

гармоніюють з попередніми...» [44, с. 57]. Варто згадати, що художник у той 

час був під враженнями відгуків львівської інтелігенції про розписи каплиці 

та створених у ті часи ікон. Як писав М. Голубець: «...інтелігенція ламала в 

одчаю руки, до яких богомазів докотився цей многонадійний митець...» [44]. 

Можливість організації музейного простору отримав художник після 

запрошення М. Грушевського до праці в музеї НТШ у 1912–1913 рр. 

М. Бойчук суттєво долучився до формування збірки й оформлення експозиції 

музею.  

М. Грушевський, який особисто займався справами облаштування 

музею у будинку на вул. Чарнецького, 24 [382], залучив до цього процесу 

М. Бойчука, якому було доручено «артистичний догляд» за роботами [391]. З 

музейного звіту відомо, що за керівництва художника було розписано 

підлогу, стіни й стелю музейних приміщень, а також за його ескізами, що 

відтворювали стиль старих українських церков та будинків, вироблено ґрати 

для вікон та вхідних дверей [437, арк. 2]. Також М. Бойчук наглядав за 

деякими ремонтами кімнат музею НТШ. Тож неабияка заслуга 

М. Грушевського полягає у створенні фундаментальних фондів та колекцій 

музею НТШ у Львові. 

Першою домівкою музею НШТ були «кілька невеличких і зовсім 

невідповідних кімнат» «Академічного Дому» по вул. Супінського. Такі 

умови не могли забезпечити належного опрацювання та збереження 

експонатів, і тому Виділ НТШ вирішує перенести музей у нове приміщення. 
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Далі варто процитувати уривки музейного звіту за 1912 рік: «Останнє 

чвертьрічє 1912 року принесло важні переміни в житю і розвитку Музея: на 

засіданнях на 19. VI і 10. VIII. 1912 р. Виділ Товариства ухвалив призначити 

на приміщення Музея осібне помешканє в новонабутій Товариством великій 

каменици на розі ул. Чарнецького і Куркової 5, що перед тим... складалося зі 

семи кімнат... Роботи по пристосуваню помешканя під музей розпочато ще в 

кінці вересня під головним доглядом члена Виділу Товариства совітника 

Г. Пежанського і інженера Я. Ганкевича на підставі пляну виробленого в купі 

з головою Товариства проф. Грушевським та Управою Музея. У тих цілях 4 

великих кімнати від ул. Чарнецького перероблено на 2 просторі салі..., а при 

участи артиста-маляра М. Бойчука, котрому виділ віддав артистичний догляд 

за репараціями та пристосуванєм убікацій під музей, направлено і почасти 

помальовано підлогу в салях, помальовано стіни і стелю, повправлювано в 

вікна від подвір’я і в вихідні двери ґрати (після зладженого М. Бойчуком 

рисунку — на взір ґрат, типових для старих українських церков і 

будинків)...» [437, арк. 1–1зв]. 

Справами перепланування та пристосування приміщень під музей 

НТШ займався і М. Грушевський, і персонал музею. А М. Бойчук, який із 

1912 р. стає членом НТШ, бере активну участь в організації діяльності 

музею. Наглядає за переплануванням кімнат першого поверху, 

упорядкуванням та оздобленням нових музейних залів, за давніми взірцями 

робить ескізи захисних ґрат на вікна й двері, а можливо, навіть виконує 

розписи. Відповідь на належність фресок руці М. Бойчука дасть лише 

реставраційне дослідження будівлі. Очевидно, М. Бойчук брав участь і в 

побудові музейної експозиції, куди передає і власні роботи, і дві старовинні 

ікони з приватної колекції, які були виставлені в залі історичної археології 

[437]. За свідченням архівних джерел, у 1916 році в музеї НТШ перебувала 

«цікава колекція церковних образів (між котрими деякі представляють 

взірцеві, першорядні артистичні твори старого нашого малярства» [437]. У 

звіті НТШ за 1912 рік читаємо: «... від д. Бойчука прийнято в депозит музея 2 
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старі церковні образи, котрі вже й вішені на відповіднім місці в салі 

історичної археології» [437, с. 2]. Окремі роботи з колекції було передано у 

фонди НМЛ із зібрань «Студіону». 

Працівник музею Олекса Назаріїв, який, вболіваючи за збірку музею в 

непевні часи Першої світової війни, опрацював колекцію музею та 

інвентаризував її, так описує відділ сучасного мистецтва, де й були 

представлені твори М. Бойчука: «модерно-артистичний відділ музея 

(«Галерея образів») представляє рівно ж значний національно-культурний 

інтерес і не малу матеріальну вартість..., деякі образи (напр. — портрети, 

особливо мальовані з натури) — ... дуже цінні пам’ятки також до історії 

самого Товариства і його діяльности» [18, с. 22]. 

1912 р. є для М. Бойчука надзвичайно плідним та активним: окрім 

згаданої поїздки містами Російської імперії, праці в м. Ярослав (у Польщі), у 

вересні його делегували до Коломиї на виставку домашнього промислу, як 

учасника виставкового комітету. Про це довідуємося з короткого 

повідомлення Д. Лук’яновича про організацію Коломийської виставки 

домашнього промислу в газеті «Неділя»: «З рамени виставового комітету 

занялося розміщеннєм предметів кілька молодих людий. Академики Бойчук, 

Пушкар, Недільський...» [198, с. 2]. На цій виставці М. Бойчук, як учасник 

виставкового комітету, сформував експозицію першого павільйону.  

Після участі в організації виставки домашнього промислу М. Бойчук 

написав статтю «З нагоди коломийської виставки українського домашнього 

промислу», де як художній критик, звернув увагу на роль і місце народного 

мистецтва у формуванні професійного, що сприяло пожвавленню 

культурного й інтелектуального руху в Україні першої третини ХХ ст. 

Виставка домашнього промислу 1912 року в Коломиї була видатною 

подією в мистецькому житті України. За свідченням очевидців, серед 

розмаїття експонованих творів захоплював багатий відділ різьбярства і 

токарства («вироби найліпших артистів-різьбарів Гуцульщини» [434, арк. 4–

6]), колекція старовинної гуцульської зброї приватних осіб, Буковинського 
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краєзнавчого музею і Вижницької промислової школи, відділу Полтавського 

Губернського земства, вироби пістинських гончарів та інші. Працівники 

музею НТШ двічі виїздили у відрядження до Коломиї для закупів творів із 

виставки. Очевидно, користуючись поїздкою М. Бойчука на коломийську 

виставку, М. Грушевський просив за нагоди відібрати твори і до своєї 

приватної збірки [237]. 

Упродовж 1911–1912 рр. М. Бойчук виконав низку підготовчих ескізів і 

проектів поліхромій, невелика кількість яких збереглась до сьогодні: Голова 

ангела (поч. 1910-х, ескіз, картон, акварель, ЛГМ), фрагмент декору стелі 

(поч. 1910-х, папір, олівець, акварель, 88х62,6, НМЛ), фрагмент поліхромії 

стіни храму (поч. 1910-х, папір, акварель, 89,7х63 НМЛ), фрагмент 

поліхромії стіни храму (поч. 1910-х, папір, акварель, 75,5х59,8 НМЛ), проект 

стінопису «Пророк Ілля» (1911, фоторепродукція), Тайна вечеря (1911, ескіз, 

папір, олівець, 28,4х41,5, ЛГМ), Тайна вечеря (1911, підготовчий ескіз, папір, 

олівець, 38,5х41,5, ЛГМ). Це переважно підготовчі роботи, які виконував 

художник для розписів Святоіванівської каплиці у Львові та церкви 

Преображення Господнього в Ярославі. 

А на 1910-ті роки припадає низка начерків портрету М. Грушевського, 

які створив художник. На сьогодні відомо про шість таких рисунків, три з 

них введено в науковий обіг протягом 1990-х років, а ще три — у 2000-х р. 

Два (виконані на папері графітним олівцем та чорною аквареллю) 

зберігаються у ЛНГМ ім. Б. Возницького, куди потрапили зі збіркою 

львівської художниці Я. Музики; ще один ескіз (виконаний чорною 

аквареллю й темперою на пролевкашеному картоні), датований орієнтовно 

1912–1913 рр., перебуває у фондах Національного музею у Львові. За 

висновками мистецтвознавців, акварельний портрет та твір з Національного 

музею є варіантами однієї композиції, що свідчить про тривалий творчий 

процес і шлях художника до більш виразного, лаконічного рішення образу 

портретованого [391, с. 140]. 
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Варто зазначити, що портрети А. Шептицького та М. Грушевського 

було створено приблизно в один час. Мистецтвознавці датують їх 1910-

ми рр. і відзначають стилістичну подібність зображень: начерки й рисунки 

виконано олівцем або олівцем у поєднанні з чорною аквареллю, і що більш 

важливо, їх об’єднує прагнення митця, як в іконі, показати не грубу 

матеріальність, а духовну основу образу [391].  

До львівського періоду належать дев’ять ікон і одна мозаїка 

М. Бойчука, які теж збереглися до наших днів. А саме: «Св. Онуфрій» (1910), 

«Св. Йоан Златоуст» (1910), «Св. Миколай» (1910), «Св. Йосафат» (1910) 

(авторство цієї ікони приписують С. Налепінській-Бойчук, «Архангел 

Гавриїл. Благовіщення» (1910), «Ісус Христос» (1910-ті), «Покрова 

Богородиці» (20,5х24 см, дошка, темпера, левкас) (1910) («Пророк Ілля» 

(1911), «Тайна вечеря» (1911) (мозаїка «Св. Йоан» (1910). Можемо 

припустити, що це тільки частина творів, які вціліли.  

Невеличкі малюнки-зарисовки до ікон чи сцен монументальних 

розписів М. Бойчука теж чудом збереглися до наших днів і, правдоподібно, 

зберігались у Я. Музики. Ще за життя вона передала їх на зберігання 

знайомій приватній особі: «Прорись з ікони з Полян» (30х22) із підписом 

самого М. Бойчука, відрисовок чоловічої постаті з фрагмента донаторської 

ікони (20,9х16,7), ескіз-малюнок ікони «Ісус Христос. Пресвяте Серце Ісуса» 

(20,7х16,8), шкіц ніг сидячої постаті (16,6х12,4) та малюнок «Пресвяте Серце 

Ісуса» (10,3х8,8) без підпису й дати створення. 

Станкове малярство, підготовчі твори, графічні композиції, проекти, 

зарисовки львівського періоду представлено такими роботами (з тих, що 

збереглися): Українка (1910-ті, картон, темпера, 20,5х15,7), Чоловічий 

портрет (Михайла Яцківа) (поч. 1910-х, папір, темпера, 31,6х15,7), Орач (поч. 

1910-х, ескіз, картон, темпера, олія, 16,5х26,2), Жіночий портрет (поч. 1910-х, 

папір, темпера, олія, 27х21), Дівчина (поч. 1910-х, папір, темпера, акварель, 

25х16,8), Дівчина біля дерева (поч. 1910-х, картон, темпера, акварель, 

25,5х34), Оранта (поч. 1910-х, картон, темпера 34,5х41), Чотири жінки й кіт 
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(1912, картон, темпера, графітний олівець, 22,5х28,5), Урожай (поч. 1910-х, 

папір, гуаш 40,5х30), Під яблунею (1912–1913, дерево, темпера, позолота, 

38х32), Чоловічий портрет (портрет М. Грушевського, поч. 1910-х рр., 

картон, левкас, акварель, 51х38,3), Школа (поч. 1910-х рр., папір, олівець, 

акварель, 15,6х23,7), Портрет чоловіка (поч. 1910-х рр., папір, акварель, туш, 

37,5х30,5), Голова ангела, ескіз (поч. 1910-х, картон, акварель, 33х24,3), 

Портрет жінок, начерк (поч. 1910-х, папір, олівець, акварель, 15,6х23,7), 

Проект пам’ятника Т. Шевченку (поч. 1910-х, папір, акварель, туш, 

118х62,5), Проект пам’ятника Т.Шевченку, частина долішніх сходів збоку 

(поч. 1910-х, папір, акварель, туш, бронзова фарба, 58х55,5), «Вівчар. 

Старий» (калька, перо, туш, 21,9х11,8, ЛКГ), «Пастушок» (папір, дереворит, 

17,8х16, ЛКГ).  

На початку ХХ ст. велике значення для розвитку українського 

мистецтва мають мистецькі та художньо-промислові виставки. Стараннями 

Івана Туша на Всеукраїнській виставці в Києві 1911 року демонструвалися 

твори львівських художників, зокрема архітектора О. Лушпинського, 

О. Кульчицької та, зрештою, самого І. Труша. Роботи М. Бойчука, які, за 

очікуваннями, мали б стали родзинкою події, все-таки не надійшли. І з 

листування І. Труша з П. Холодним можна припустити, що М. Бойчук не 

надіслав своїх творчих робіт, імовірно, через значну зайнятість над 

розписами Святоіванівської каплиці у приміщенні монастиря оо. Студитів.  

У статті «Українська артистична вистава у Києві», яку було 

опубліковано в часописі «Літературно-науковий вістник», автор під 

криптонімом Д. А. (Д. Антонович) докладно проаналізував цю виставку та її 

значення для українського мистецтва: «Вистава зібрала 400 творів близько 50 

артистів і може претендувати на те, щоб бути загально-українською. Правда, 

у ній не беруть участи наймолодші сили, як Бойчук, Северин і инші, не має 

на сій виставі різьбярів як Балавенський, Паращук, Гаврилко. З сього погляду 

вона далеко не повна, але ж вона репрезентує  українське мистецтво. Друге 

питаннє, чи ся вистава є справді українською виставою, чи вона є тільки 
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виставою артистів-українців. Се питаннє далеко важнійше, бо від того 

залежить, чи можна говорити про українське мистецтво. Щоби дати 

відповідь на се, треба спостерегти, чи живить ся українське мистецтво 

виразно з жерел чужих, чи навпаки плекає, крім чужих впливів, якісь свої 

власні не позичені риси, удержуючи їх і розвиваючи, з переходом від одної 

до другої форми виразу, з переходом від одного до другого стилю…» [105, 

с. 110]. 

Серед запропонованих М. Грушевським проектів мистецького 

спрямування у ТПУЛНШ була ідея видати друком серію артистичних 

кореспонденційних карток [180, с. 408], а також залучити українських митців 

до художнього оформлення друкованих видань Товариства. Зокрема, над 

обкладинкою збірки поезій Грицька Чупринки «Контрасти» (1913) працював 

В. Кричевський, а М. Бойчуку було доручено розробити «віньєту» для 

оформлення видання «Дивні пригоди Тартарена із Тараскона» А. Доде в 

перекладі В. Щербаківського (1913) [180, 407–411]. У газеті «Рада» автор під 

криптонімом Н. К-ський опублікував рецензію на цю книгу, де відзначив 

ілюстративне оформлення М. Бойчука: «... малюнок відповідає змістові 

знаменитих пригод Тартарена і робить приємне враження, шкода тільки, що 

художник використовував для цього не український орнамент» [179, с. 4]. 

Саму обкладинку М. Бойчук виконав восени 1912 року, книга вийшла друком 

у 1913 році.  

Окрім зазначеної короткої рецензії на книгу, про обкладинку до цього 

видання згадується в листах М. Грушевського та І. Джиджори початку у кінці 

1912 — на початку 1913 р., у яких йдеться про підготовку видання. У кінці 

1912 р. І. Джиджора отримав доручення направити у редакцію Літературно-

наукового вісника макет книги з оригіналом обкладинки і в листі до 

М. Грушевського він пише: «…окладники до Тартарена не можу ніяким 

чином знайти; може, П. Проф. пригадують собі, куди її поклали» [460, арк. 

289 – 291 зв.]. А вже з листа М. Грушевського до М. Федюшки (Євшана) нам 
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відомо, що оригінал обкладинки роботи М. Бойчука знаходився у 

М. Федюшки [454].  

Весною 1913 року М. Бойчук планував поїздку до Києва, про що він 

домовився з М. Грушевським, який на той час там перебував. Майже всю 

весну 1913 року М. Бойчук змушений був залишатись у Львові, оскільки 

подав документи на оформлення паспорта. Адже він, як австрійський 

підданий, проходив службу в лавах австрійської армії у 1906 р. і пізніше, як 

резервіст, мав вчасно подавати відповідні документи до військового 

управління. Тому навесні 1913 року М. Бойчук переоформляв ці документи і 

паспорт. Є припущення, що саме тоді він відвідав батька з родиною на 

Тернопільщині, побував у Чернівцях. Але запланований виїзд до Києва 

затягнувся практично до кінця квітня 1913 року. Про це докладно йдеться в 

листах М. Грушевського, І. Джиджори та М. Бойчука [460]. 

Михайло Грушевський у листі до Івана Джиджори просив передати до 

Києва через М. Бойчука особисті речі. Однак подорож художника відклалась, 

про що ми можемо довідатись із листування М. Грушевського та 

І. Джиджори. Наведемо тут кілька цитат із листів. Зокрема, 4 (17) березня 

1913 р. М. Грушевський цікавиться у І. Джиджори «що з Бойчуком», бо не 

отримав від нього відповіді.  

Проливає світло на цей лист відповідь І. Джиджори М. Грушевському: 

«Нарешті бачився я з Бойчуком і при тій нагоді передав йому лист від 

П. Проф. і виплатив йому на рахунок ухваленої Виділом позички — 100 

к[орон]. Казав, що подав до військових властей просьбу о позволення видати 

йому паспорт, та досі ще нема відповіді. Він, одначе, сподівається виїхати в 

сім тижні. В такім випадку, розуміється, були б передані через нього забуті 

речі.» (лист І. Джиджори до М. Грушевського 10 (23) березня 1913 р. Львів). 

А перед цим листом є ще два такого змісту: «Черевики, щітку і т. д. хіба 

перешлю через Бойчука, який, одначе, ще не проявився ніде. Не знати, чи 

вернув, і чи поїде.» (лист І. Джиджори до М. Грушевського 1 тр. березня 

1913 р. Львів); «З Бойчуком ніяк не можу порозумітися, бо ніде не можу його 
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піймати — так таємничо держить себе.» (лист І. Джиджори до 

М. Грушевського 9 (22) березня 1913 р. Львів) [460, арк. 338–338 зв.]. 

Через затримку у видачі паспорта М.Бойчук не міг навідати 

М. Грушевського в Києві, останній висловлює жаль з цього приводу: 

«Страшенно прикро, що Бойчук не приїздить.» (Лист Грушевського до 

Джиджори 10 (23) березня 1913 р. Київ): «Не знаю коли, а передовсім чи 

скоро виїде Бойчук, котрому хоч і обіцяли, але все-таки не дали ще паспорта. 

Проте посилаю легітимацію і замовлення Ступіна. Більше нема нічого.» 

(Лист І. Джиджори. 9 (22) квітня 1913 р. Львів) [460, арк. 341–341 зв.] 

«Бойчук нарешті має дістати паспорт і небавом виїде. Зате Федюшка не 

може ніяк дістати.» (лист І.Джиджори до Грушевського 27 березня (9 квітня) 

1913 р. Львів) [460, арк. 297–299].  

1914 р. М. Бойчук декілька місяців проживав у монастирі Василіанок 

біля села Словіти Золочівського району Львівської області. Імовірно, у цей 

час він розмальовував монастирську каплицю. 2007 р. було організовано 

пошукову експедиція в складі Р. Онишка, Є. Шимчук та Г. Яремич, 

Ю. Островського, Л. Разінкової, які знайшли в каплиці тепер вже колишнього 

монастиря під тиньком настінні розписи. Реставратори  провели розчистку та 

обстеження фрагменту настінного розпису. Експертна оцінка встановила: під 

півсантиметровим шаром тиньку є фреска авторства М. Бойчука [381] (іл. 

2.17). 

У квітні 1914 митець перебував у м. Козельці та в с. Лемеші на 

Чернігівщині у М. Касперовича, що відомо з листа художника М. Бойчука до 

О. Роздольського від 6 квітня 1914 р. М. Бойчук товаришував із ним ще з 

Кракова. У листі йдеться про те, що художник взяв на себе зобов’язання 

допомогти товаришу щодо побуту та проживання у м. Козельці на час його 

етнографічної експедиції [297, c. 239]. Тож цей лист дає підстави вважати, що 

вже з початку 1914 р. М. Бойчук, разом із М. Касперовичем, реставрував 

Лемешівську церкву трьох святителів: Григорія Богослова, Василя Великого 

та Йоанна Золотоустого. Трьохсвятительська церква належить до перлин 
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українського бароко, хоча й із помітними елементами класицизму. Вона 

збудована Наталею Розумихою «на могилі» чоловіка Григорія 

Розумовського, за підтримки дітей — Олексія та Кирила Розумовських. 

Реставрацію здійснювали на замовлення Імператорського російського 

археологічного товариства. Відновлено було живопис та іконостас церкви. 

Дослідник С. Білокінь стверджує, що М. Бойчук проводив розпис стін 

Трьохсвятительської церкви у с. Лемеші [43]. С. Білокінь згадує також 

статтю В. Павловського, який, посилаючись на розповідь графа 

К. Розумовського В. Кричевському, взимку 1910/11 р. стверджував, що 

митрополит Андрей порадив графові віддати розмальовування історичної 

Трьохсвятительської церкви в с. Лемешах біля Козельця саме М. Бойчукові 

[251, с. 56]. А в листах до М. Бойчука за 1912 р. С. Налепінська кілька разів 

згадує Д. Айналова і «роботу в Козельці». Зокрема, навесні 1912 р., коли 

М. Бойчук подорожував містами Російської імперії, С. Налепінська пише: 

«… Айналов казав, що в перших днях мая мають написати до тебе з Козельця 

до Львова, як би то зробити, щоб лист не пропав, як би ти ще до Львова не 

вернувся» [258, с. 131]. Найімовірніше, 1912 р. М. Бойчук провадив 

переписку з Д. Айналовим щодо роботи в Трьохсвятительській церкві у с. 

Лемешах та в м. Козельці. Адже в наступному листі до М. Бойчука 

С. Налепінська дає пораду, як краще звертатися в переписці до Д. Айналова 

[258, с. 132]. 

Серед об’єктів досліджень Ф. Горностаєва (розміщені у третьому томі 

«Трудов XIV археологіческого съезда в Чернигове за 1909–1911 гг.») була і 

Трьохсвятительська церква в Лемешах (іл. 2.18). Імператорське російське 

археологічне товариство на основі тих досліджень включило цю пам’ятку до 

переліку об’єктів, які потребують реставрації та відновлення [343, с. 161–

166.]. Цю унікальну споруду XVIII ст. реставрували фахівці Чернігівської 

реставраційної дільниці. Як свідчить В. Павловський, М. Бойчук отримав 

замовлення на реставраційні роботи у Трьохсвятительській церкві, але праця 

мала початися лише 1913-го року, коли скінчився б її ремонт. Є відомості, що 
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крім М. Касперовича, працювали ще учні М. Бойчука. Реставраційні роботи 

тривали восени 1913 р. та в 1914 р. Перша світова війна внесла свої 

корективи в долю художника. Військові дії застали М. Бойчука з братом 

Тимком на території Російської імперії на Чернігівщині. Як австрійських 

підданих їх було інтерновано: спочатку їх заслали до Уральська, потім — до 

Арзамаса. Заслання вони відбувають аж до квітня 1917 р. Після цього брати  

повертаються в Україну, але зупиняються вже в Києві. До Львова художник 

приїжджає навесні 1926 р., на цей час вже професор УАМ, тут він 

зупиняється на кілька днів і далі вирушає у творчу подорож до Європи разом 

із С. Налепінською та В. Седляром. Художник відвідує НМЛ, зустрічається з 

друзями, цікавиться мистецьким життям міста. 

Відомості про проведені реставраційні роботи у Козельці та в Лемешах 

знаходимо в листі Д. Айналова до родини Лазурських 1917 р., де він 

докладно описує збори селян за участі М. Бойчука та художників-

реставраторів. На засіданні обговорювали оплату за проведену роботу, і 

частина селян була обурена високою ціною реставраційних робіт. Важливим 

є апелювання звичайних селян до авторитету Д. Айналова. З листа випливає, 

що сам він головував на зібранні і спрямовував його хід у вигідне для 

художників русло, виявляв суто корпоративну етику науковця і реставратора. 

Селяни сплатили досить значну суму за реставраційні роботи: 3000 рублів 

асигнували художникам, а 500 рублів — золотарю [101, с. 92]. У листі 

йдеться: «…Я обіцяв написати Вам про мій виступ на зібранні селян у селі 

Лемеші. Тижнів зо три тому це зібрання відбулося, але я не міг своєчасно 

Вам про це написати … На мені, як виявилося, крутився і порядок дня, і, 

головне, доказ того, що художники заслужили надбавку за свою роботу. Були 

присутні близько ста селян, головував Юрченко, був батюшка, і, звичайно, 

сидів тут-же [М. Л.] Бойчук. Першому довелося говорити мені. Я розповів 

про те, як відбувалася реставрація, у скільки вона б обійшлася, якби 

іконостас був відправлений до Москви, і, отже, в якому виграші опинився 

прихід. Потім я розповів їм про те, що значить відновити іконостас так, щоб 
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він зі старого перетворився в новий. Розповів їм, що означає золотити 

іконостас і відновити ікони. Потім, я звернувся до них з таким словом: 

«Нарешті, парафіяни, подумайте, як будете Ви молиться Богу перед 

іконостасом, якщо, як я чув, йде поголос, що Вас обдурили на золоті і на 

самій роботі ікон. Чи буде Ваша молитва чистою і спокійною, а тому 

виберіть від себе таких людей, яким Ви вірите, нехай вони зі мною разом 

оглянуть іконостас, а ті, хто знає, де і як що зроблено неправильно, хай вони 

зараз нам про це гучно заявлять, нічого не приховуючи». Всі мовчали, не 

наважувалися виступити. Тоді, сказав я, я сам вам доповім, що знаю, але 

імені згадувати не буду, ви їх знаєте самі. Кажуть, належить золото погане. 

Потім, сказав я, йде слух, що на іконостасі ікони темні. Хто це говорив я 

знаю, але не скажу, поки він сам не відгукнеться. Мовчання. Я пояснив тоді, 

що ікони стали набагато світліші, ніж були раніше, але вони не написані 

заново, а з них знята сажа та пил, і ікони постали в тому вигляді, як були при 

створенні. І ще говорите, що на іконах є тріщини. І це невірно. Є щілини між 

старими дошками і вони замазані, т[ак] [як] цвяхами їх забивати не можна». 

Потім, я ще раз гаряче просив не образити художників і цінувати правду. 

Справа закінчилася тим, що художникам асигнували 3 тисячі, а золотар 500 

р., а також винагорода за їх роботу. Д. Айналов». 

Під час Першої світової війни М. Бойчука, як австрійського підданого, 

заслали в Уральськ. Восени 1917 р. він приїхав до Києва, де в цей час 

засновувалася Українська державна академія мистецтв. Не виключено, що 

саме особисті взаємини М. Грушевського з М. Бойчуком були вагомим 

чинником у тому, що художника обрали одним із професорів створеної у 

1917 р. Української академії мистецтв. На той час роботи М. Бойчука майже 

не були відомі в Києві, а його ідеї, що врешті оформилися як 

монументальний напрям в українському малярстві, не одразу отримали в 

київської публіки розуміння та сприйняття. Тому варто погодитись із думкою 

С. Білоконя, що професорством в УАМ М. Бойчук завдячує саме 

М. Грушевському, який вже на той час займав посаду голови УЦР. Михайло 
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Бойчук став одним із фундаторів УАМ і керівником монументальної 

майстерні. З 1924 р. — професор Київського художнього інституту, з 1925 р. 

— член Асоціації революційного мистецтва України (АРМУ). У своїй 

творчості М. Бойчук орієнтувався на монументальне мистецтво Візантії та 

українське малярство ХVII–ХVIII століть. Саме з тих глибин він прагнув 

прокласти стежку до нової української культури. Митець заклав основи 

українського монументального мистецтва, майстри якого об’єдналися в 

Асоціацію революційних митців України. Серед його послідовників: брат 

Т. Бойчук, К. Гвоздик, А. Іванова, С. Колос, О. Мизін, О. Павленко, 

О. Бізюков, М. Рокицький, І. Падалка, В. Седляр. 1919 року бойчукісти 

виконали розписи Луцьких казарм у Києві (1919), санаторію ВУЦВК в Одесі 

(1928), Червонозаводського театру в Харкові (1933–1935) та ін.  

26 листопада 1936 року М. Бойчук було заарештовано НКВС і 

звинувачено радянською владою у контрреволюційній фашистській 

діяльності. Після тривалих допитів «трійка» присудила Бойчука без суду до 

розстрілу. Вирок було виконано в Києві 13 липня 1937 року. Разом із ним 

загинули його послідовники: художники В. Седляр, І. Падалка, його 

дружина, художниця Софія Налепінська-Бойчук. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Львівський період творчості М. Бойчука — це час творчої реалізації 

художника, кристалізації його творчого методу, формування важливих рис 

українського національного стилю, напряму неовізнатизму, пошуків 

власного стилю. У цьому розділі ми відтворили та простежили вплив 

культурно-мистецького середовища на становлення творчої особистості 

митця. Провести реконструкцію подій у творчій біографії художника в період 

1910–1914 рр. Це дає нам можливість уточними окремі факти з біографії 

М. Бойчука, дещо з відомого в науковій літературі, або спростувати, або 

навпаки — доповнити. 

М. Бойчук у 1911 р. виконав поліхромію Святоіванівської каплиці в 

приміщенні монастиря оо. Студитів («Студіоні») на вул. Петра Скарги, 2а; 

розпис кількох композицій у вівтарній частині церкви Преображення 

Господнього в м. Ярослав (Польща); виконав низку станкових живописних і 

графічних творів, серед яких портрети митрополита А. Шептицького та 

М. Грушевського, низку підготовчих ескізів для розпису інтер’єрів церков; 

брав участь у конкурсі щодо пам’ятника Т. Шевченкові, оформив графічне 

оздоблення до перекладеної В. Щербаківським книги А. Доде «Пригоди 

Тартарена з Тараскону»; провадив активну реставраційну, колекціонерську, 

музейну, науково-теоретичну діяльність. 

До львівського періоду творчості художника відноситься близько 80 

збережених сьогодні живописних, графічних, іконописних творів художника. 

Особисте знайомство і приятельські стосунки з більшістю видатних творчих 

особистостей, науковців, громадських та духовних діячів вплинули на 

формування світогляду художника, на його творчу діяльність.  
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РОЗДІЛ 3. ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА БОЙЧУКА 1910–1914 РОКІВ 

(ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД): ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЖАНРИ, ТЕХНІКИ 

 

Об’єктивно оцінити діяльність тої чи іншої особистості можна лише в 

контексті суспільно-історичних обставин часу. Беззаперечним є її зв’язок із 

рефлектуючим духом часу, із процесами самопізнання й самовираження. 

Головні етапи життєвого і творчого шляху Михайла Бойчука відомі, але 

повноцінне усвідомлення багатогранного значення цієї особистості для 

української культури та мистецтва всього ХХ ст. прийде, мабуть, трохи 

згодом, після цілої низки ґрунтовних досліджень та розвідок. Звернення до 

короткого, але найбільш творчого львівського періоду М. Бойчука в цьому 

контексті є вкрай важливим.  

Силу індивідуальності майстра, кристалізацію методу та формування 

власних поглядів на розвиток українського мистецтва того часу ми повніше 

оцінимо, коли докладно проаналізуємо художньо-стилістичні, 

композиційно-формальні та інші якості творів художника. Саме львівський 

період став для М. Бойчука найбільш продуктивним у плані власної творчої 

реалізації. Художник тільки повернувся з так званої мистецької лабораторії 

Парижа, де відбувались глибинні процеси формування нових стилістичних 

віянь у мистецтві, тож це був час самоусвідомлення та самовираження у 

творчому обличчі українського мистецтва. 

Українському мистецтву першої третини ХХ ст. притаманна низка 

суттєво нових, порівняно з попереднім періодом, особливостей. Одна з 

основних — це формування українського національного стилю, вплив 

естетики модернізму на творчість тогочасних художників.  

На початку ХХ століття прийшло розуміння, що єдності форми та 

змісту, максимальної виразності можна досягнути мінімальними засобами. І 

ось, у пошуках ключа цієї гармонії, одні звертаються до мистецтва 

примітивів, інші шукають гармонію через геометризацію, ще інші 

заглиблюються у власну свідомість і там шукають відповідь. Михайло 
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Бойчук звертається до візантійського мистецтва як до органічного нам 

засобу, за його ж висловом — «синтетично-українського» [20]. «Уявляєм собі 

се так як повернемо додому зберемо спосібних хлопців і будемо працювати 

разом з ними украшуючи церкви (виконувати фрески, мозаїки і вирізувати та 

й малювати й подувати золотом іконостаси) таким то способом виховувати їх 

і заробляти на утриманє цілої школи. Найбільшу надію на поміч в тій справі 

покладаю на Вас, Отче Архипастирю, бо знаю що Ви оціните важність сього 

діла. Гадаю що також громадянство буде нам прихильне тай буде 

причинятись до здійснення наших плянів» [449, арк. 7]. 

М. Бойчук мріяв про відродження монументального стилю, 

зорієнтованого на національні традиції, зокрема старослов’янську ікону та 

світову класику — особливо мистецтво Візантії, Єгипту, Ассирії, раннього 

Ренесансу доби Джотто. Бойчукові пошуки монументальної форми, його 

увага до композиції (і на рівні всієї структури твору, і на рівні окремої 

гармонійної лінії, кольору та інших елементів), його потяг до узагальнених 

символічних образів — усе це походило з його прагнення якомога повніше 

синтезувати національний досвід. Його естетику можна вважати 

інтелектуальним обґрунтуванням національної культури. 

Микола Голубець чи не найточніше висловився про творчі пошуки 

М. Бойчука того часу: «… Бойчук у свойому остаточному оформленні, це 

творець і провідник нового монументального малярства. Нового настільки, 

наскільки відвічні засоби виразу і техніки малярського монументалізму усіх 

країн і культурних епох найшли у Бойчуку незвичайно освіченого й 

глибокого, а при тому наскрізь сучасного й оригінального контінуатора…» 

[84, с. 6]. 

 

3.1. Монументальні розписи М. Бойчука та сакральна тематика 

Основним видом мистецької діяльності М. Бойчука 1910–1914 років 

стало релігійне малярство. Він відновив забуті техніки темпери та фрески, 

знову почав уживати плетений орнамент, став визнаним реставратором на 
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теренах України. М. Бойчук дав добрі взірці настінного розпису у Львові [7]. 

Після В. Кричевського, він, мабуть, найглибше зрозумів декоративне 

українське мистецтво. 

Упродовж львівського періоду художник виконав низку 

монументальних творів. Це насамперед стінописи каплиці Св.  Йоана (1911, 

м. Львів, вул. Петра Скарги, 2а) (іл. 3.1.21, 3.1.22, 3.1.32), розписи церкви 

монастиря сестер ЧСВВ (1912–1914(?), с. Словіта, Золочівський р-н, 

Львівська обл.) (іл. 3.1.33–34), розписи вівтарної частини храму 

Преображення Господнього (1912, м. Ярослав, Польща) (іл. 3.1.28–31) У двох 

останніх пам’ятках збереглися окремі стінописи. Також у різних джерелах 

знаходимо не підтверджену, щоправда, інформацію про можливі розписи 

М. Бойчука (окрім його реставраційних робіт) у церкві с. Лемеші, що на 

Чернігівщині.  

Збереглась невелика кількість підготовчих ескізів, проектів поліхромій, 

проект пам’ятника Т. Шевченку, які М. Бойчук виконав теж у львівському 

періоді: Голова ангела (поч. 1910-х, ескіз, картон, акварель, ЛГМ), Фрагмент 

декору стелі (поч. 1910-х, папір, олівець, акварель, 88х62,6, НМЛ), Фрагмент 

поліхромії стіни храму (поч. 1910-х, папір, акварель, 89,7х63 НМЛ), 

Фрагмент поліхромії стіни храму (поч. 1910-х, папір, акварель, 75,5х59,8 

НМЛ) (іл. 3.1.25–27), проект стінопису «Пророк Ілля» (1911, 

фоторепродукція), Тайна вечеря (1911, ескіз, папір, олівець, 28,4х41,5, ЛГМ) 

(іл. 3.1.23–24), Тайна вечеря (1911, підготовчий ескіз, папір, олівець, 

38,5х41,5, ЛГМ). 

Першою великою роботою М. Бойчука у Львові стали розписи каплиці 

Св. Йоана (у приміщенні колишньої Дяківської бурси). Бурса була фундацією 

митрополита Андрея Шептицького. Ще під час існування Дяківської бурси, 

до переходу цього приміщення монахам студитам, там була каплиця на 

другому поверсі, але без іконостаса й розписів. 1910 р., коли тут був «свого 

роду семінар», відчувалася потреба гарної каплиці. «Для того приготовано на 

другому поверсі велику кімнату від вулиці та спорядили її під каплицю. 
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Розмальовання стін і трох образів запрестольних взяв на себе маляр-артист 

Михайло Бойчук, Галичанин, а образи до іконостасу замовив Фйодоров»
7
 

[304, Ф. 684]. У Москву замовляти іконостас їздив Л. Фьодоров 7 лютого 

1911 р. Іконостас було виготовлено у старовірській майстерні в традиціях 

ХVII–XVIII ст. за посередництвом і сприяння родини Анісії Вострякової — 

дружини Іларіона Свєнціцького. 

Будучи прихильником та глибоким знавцем східного обряду, 

митрополит Андрей Шептицький багато працював над збереженням давнього 

та розвитком тогочасного сакрального мистецтва, працював над оновленням 

української образотворчості в руслі тих мистецьких подій, які відбувалися в 

європейській культурі. На найвищому церковному рівні було прийнято 

рішення про конкурси на плани будівництва та реконструкції храмових 

споруд, про проектування іконостасів, виготовлення предметів 

декоративного мистецтва та ін. До цього процесу були залучені не тільки 

церковні діячі, але й професійні архітектори, будівничі, науковці, художники.  

Митрополит запрошував до співпраці молодих художників, які 

пропонували сміливі модерні проекти, створюючи в такий спосіб 

нетрадиційний, на думку частини суспільства та духовенства, підхід до 

творення сакрального екстер’єру та інтер’єру. Мистецькі «нововведення», які 

з великим ентузіазмом розпочав впроваджувати у церковне мистецтво 

митрополит Андрей, далеко не одразу прийняли доволі консервативні 

священики. Адже галицьке давнє сакральне мистецтво мало сформовані 

традиції образотворчої культури, які міцно закарбувалися у свідомості 

церковних громад та священнослужителів. Ламати століттями сформовані 

стереотипи щодо бачення та розуміння стінопису чи іконопису було справою 

                                           
7
 Леонід Фйодоров — росіянин із Петербурга. Батько його там був кухарем. 1902 року Леонід ще як студент 

університету перейшов на римо-католицьке віросповідання. Тамошній парох р.-кат. о. Стиславський, який 

прийняв його до католицької церкви, привіз Фйодорова до Львова і поручив опіці митрополита Андрея. 

Митрополит вислав його на богословіє до Італії, де він під чужим іменем П’єр Лєонідас, вступив в Анані 

біля Риму до леоніянської колегії. Там скінчив він два роки богословія, а на третий перенісся до колєґії 

Пропаґанди. 1907 дістав у Римі позволення вернути назад на східний обряд, що й зробив. На закінчення 

богословія удався Фйодоров під чужим іменем (Антоній Кремона) до Швайцарії, де в Фрайсбурґу скінчив 

1909 р. 4 рік богословія. В літі 1909 р. приїхав до Львова і мешкав около пів року в митрополичій палаті. 

Коли Др. Єрмі відійшов, митрополит назначив Фйодорова (якого і так не було де діти) на префекта Студіону 

і тепер він пернісся до бурси [453. арк. 2]. 
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складною та тривалою. Тільки завдяки авторитету, толерантності, 

виваженості, великій любові до давнього українського церковного мистецтва 

митрополита Андрея та завдяки його мудрій політиці щодо делікатних 

питань вдалося знайти компроміс між художниками, священиками та 

церковними громадами щодо оновлення церковного монументального та 

образотворчого мистецтва першої половини ХХ ст. [76]. 

«Монументаліст Бойчук, художник-емпірик, на початку своїх 

мистецьких шукань, аналізуючи мистецьку культуру, намагався знайомитись 

із тим дійсно клясичним досвідом художників, що зібрано в ділянці 

орнаментально-декоративних монументальних мистецтв або станкових з 

монументально-декоративним настановленням. Дійсно, в ділянці 

композиційних розв’язань, фактурної культури та культури рисунку майстри 

минулого були міцно озброєні. Михайло Львович, вивчаючи минуле, зовсім 

не фетишизував цих досягнень і не думав, що ці форми могли бути цілком 

придатні до нових умов. Ні, йому добре були відомі їх хиби й брак єдности 

методи роботи та теоретичних настановлень. Він розумів, що майстри 

минулого були по суті догматистами, Для нього було ясно, що минула 

мистецька культура в своєму розвиткові не являла чогось єдиного» [293, 

с. 14]. 

Художник разом із колегами виконав фрескові розписи стін каплиці та 

три запрестольні ікони: «Св. Йосафат» (іл. 3.1.39), «Ісус Христос» (іл. 3.1.40), 

«Тайна вечеря» (іл. 3.1.35–37). Особливо цікавою для вивчення внеску 

М. Бойчука в розвиток українського релігійного мистецтва як представника 

неовізантизму є його вівтарна композиція «Тайна вечеря» (НМЛ), що 

розкриває синтетичний принцип творчого методу митця.  

У статті, присвяченій реставрації ікон та пам’яток мистецтва, 

І. Свєнціцький зробив короткий огляд розписів Дяківської бурси і зазначав: 

«...Бойчук взяв за основу до розписів фігурні композиції візантійсько-

романського примітиву». За мистецькими публікаціями й деякими 

світлинами фрагментів цих розписів, мистецтвознавець О. Нога так 
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відтворює інтер’єр каплиці: «…за престолом, у півокруглій ніші, була 

виконана Бойчуком ікона Тайної Вечері… Розпис стін був поєднаний із 

зображенням святого пророка Іллі (якому в печеру ворон приносив поживу) 

(зображення пророка було на стіні між вікнами, які виходять на вулицю) та 

Христом-Пантократом на склепінні» [283, с. 7]. 

За роботу, що тривала близько року, «Бойчук ... зі своїми двома 

помічниками [до складу групи входив «бойчукіст» ще з паризьких часів 

Микола Касперович та українець із Херсона, один із провідних митців Санкт-

Петербурга Євген Сагайдачний] взяв ..., крім харчу і помешкання, около 

1.240 кор[он] австр[ійських]». Навесні 1912 р. відбулося урочисте посвячення 

каплиці [452, арк. 2 зв].  

Зараз важко встановити, яке саме розміщення розписів і яка тематика 

(окрім згадуваних «Тайної вечері» і «Пророка Іллі») були в оформленні 

каплиці. Зі збережених проектів та ескізів поліхромії стіни, фотографій, 

можна зробити висновок, що для декору стін використано плетений орнамент 

і мотив виноградної лози та виноградного грона, стилізоване зображення 

акантового листя, розеток і пальмет, стилізованих птахів, архітектурних 

деталей (колони). Одвірки декоровано геометричним візерунком, який 

складається з чергування квадратів і прямокутників на зразок метоп і 

тригліфів. Квадрати всередині оздоблені чіткими рядами з крапок. 

Пунктирний орнамент і на краю одвірка. Над дверима в медальйоні 

зображення голуба з німбом і розпростертими крилами за зразком 

геральдичних композицій візантійського мистецтва (символ Св. Духа). 

Як правило, складне плетіння орнаменту, широко використовувана 

символіка (хрест, голуб, риби, виноградна лоза тощо) становили основний 

декор у середньовічному візантійському й романському мистецтві. Але в 

розписах каплиці Св. Йоана М.Бойчук поєднує середньовічну й барокову 

традиції орнаментального декору. Таємна символіка християнства присутня 

серед орнаментів катакомб. Голуби — символ свободи й любові, чаша — 

символ випитого страждання Ісуса Христа, виноградна лоза — радість 
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земного життя, знак Райського Саду. Також є присутнє стилізоване 

зображення хреста, у даному випадку хрест симетричний, закріплює вчення 

Христа.  

Про кольорову гаму розписів важко говорити, адже збереглися тільки 

чорно-білі фотографії та ескізи олівцем, однак варто зауважити характерну 

рису у творчій манері М. Бойчука — це використання для промальовок і 

контурів білила. Цей прийом бачимо також на окремих його іконах чи копіях 

ікон. Можна припустити, що кольори використав чисті та світлі, дещо 

приглушені. 

З огляду на стилістичну відмінність ікони пророка Іллі, у якій 

проглядаються риси кубізму, невластивого тогочасному галицькому 

малярству, можливо, саме цей твір належить Є. Сагайдачному, який 

«перебував у Львові з кінця 1911 року до перших місяців 1912 року, 

проживаючи по вул. Петра Скарги, 2, поряд з бурсою…» [245, с. 54].  

Власністю фондів НМЛ з 1993 року стала виконана на початку 1910-х 

років темперою по левкасу на дошці велика композиція «Пророк Ілля» 

(125х202х3,5). Цю ікону вважають також підготовчим твором для розпису 

каплиці Св. Йоана. Однак, за атрибуцією Д. Посацької, цю ікону виконано 

1913 р., отже вона не могла бути підготовчим твором до розписів. Існували, 

мабуть, ескізи та шкіци цього розпису, адже М. Голубець зазначає, що 

поліхромію із зображення пророка Іллі було зроблено у старовинній техніці 

фрески. На жаль, вона не дійшла до нашого часу. І ми можемо судити тільки 

зі збереженої ікони «Пророк Ілля» (1913) (іл. 3.1.38). В основу покладено 

епізод із життя біблійного пророка Іллі.  

Ілля — типовий мандрівний пророк. Про нього повідомляє Святе 

Письмо (1 Цар 17–19, 21 і 2 Цар 1; 2, 1–11). Він жив у часи царя Ахава (875–

854 до Р. Х.) і Ахазії (854–853 до Р. Х.), походив із Фесвіі Гілеадської. Його 

вважають найбільшим пророком у північному Ізраїлі. У його імені укладено 

його програму: безумовне шанування Єдиного й Істинного Бога Яхве. Ілля 

вів боротьбу проти культів язичницьких богів, які йшли від царського двору і 
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ширилися також і в народі. Запекла боротьба Іллі була для юдеїв — 

ревнителів служіння віри в Яхве — у релігійному, державно-правовому і 

політичному сенсі міцною опорою, але не могла зруйнувати язичницький 

культ при царському дворі, однак істотно сприяла в подальшому краху 

царського дому Ахава.  

За спостереженнями, сюжет із пророком Іллею та вороном у 

сакральному живописі часто зображали в клеймі «Ілля і ворон» ікони «Іллі 

пророка з життієм», він становив частину ікони «Вогняне вознесіння пророка 

Іллі», а також його зображали самостійно. Іконописці різних епох по-різному 

підходили до розв’язання цієї композиції. Тема «Пророк Ілля» у творі зі 

Синайського монастиря св. Катерини (другої половини XII ст.) передає 

аскетичний образ пророка. Це один із прикладів візантійської традиції. 

Переважно пророка Іллю змальовували в сидячому положенні на тлі 

скелястого пейзажу. Цей сюжет був досить поширеним у Візантії і країнах 

візантійського кола. За біблійною легендою, пророк Ілля, рятуючись від гніву 

царя Ахава й цариці Єзавелі, втік у безлюдну місцевість біля скелястого ложа 

потоку, який обмілів. Він цілком покладався на Господню волю, тож його 

годували круки, які приносили в дзьобах хліб, а воду пророк пив ту, яка 

сочилася зі скель.  

У деяких іконах пророк Ілля тримає в руці сувій. Наприклад, у клеймі 

«Ілля Пророк з житієм» (друга пол. XIV ст.) вбачається вплив майстра 

Феофана Грека, який працював у Новгороді [147]. 

У підготовчому творі М. Бойчука «Пророк Ілля» композиційне 

вирішення цієї сцени є доволі лаконічним. Усі елементи композиції 

врівноважено за ритмом, правильними пропорціями масивної структури 

площинно вирішеного тіла та стриманим локальним колоритом. Навпроти 

темного отвору скелястої печери, у самому центрі поліхромії сидить, 

підігнувши ноги в колінах, пророк Ілля. Справа від пророка зображено 

джерело. У моделюванні одягу найбільше відчувається тяжіння до прийомів 

візантійського мистецтва. Зигзагоподібні складки на ньому не виявляють 
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об’ємів тіла, лише злегка окреслюють фігуру пророка Іллі. Умовно вирішена 

перспектива: уяву про глибину простору дають діагоналі ліній скелястих гір, 

струмка.  

«Пророк Ілля» — ікона, виконана темперою по дереву, із дотриманням 

традиційної технології. Постать старця зображено в сидячій позі. Автор 

використав контрастні барви — то яскраво-жовті різних відтінків, то червоні, 

то темно-коричневі, і зрештою — чорні. Пророка зображено на тлі печери в 

той момент, коли ворон несе йому, самотньому, їжу в пустелю. Тлом 

композиції є заломи скелі світлої барви, прорисовані геометрично 

правильними квадратами, ромбами й прямокутниками. Постать пророка, 

виконана в яскравих барвах, подається на темному тлі скелястого 

заглиблення. Його одяг — оздоблена орнаментами тога та проста хламида — 

зображено у стилі середньовічного монументалiзму. Адже одяг приховує 

тіло, апелюючи до духовної сутності персонажа. Обличчя пророка зображено 

в портретних традиціях, зі збереженням перспективи. Добре прорисовано очі. 

Навколо голови — німб. У правому верхньому кутку картини — птах-ворон 

у польоті.  

М. Бойчук знаходить нові формальні можливості, щоб відтворити його 

внутрішню суть, надаючи особливого значення довкіллю, ритмічній 

організації скелястої печери. Не менш важливу роль відіграє й контрастне 

звучання чистих кольорів — глибокого синього і вохристих. Тож для 

М. Бойчука, як художника ХХ століття, експресія вже не обмежується 

виразом обличчя героя або рухом тіла, а швидше — самим змістом. Його 

цікавить внутрішня експресія, у відтворенні якої особливого значення 

набуває «ритм ритму». 

Важливу роль творах М. Бойчука відігравала лінія. При відмежовуванні 

предметів один від одного вона може вносити в картину орнаментальність 

[19]. У творі М. Бойчука «Пророк Ілля» це найкраще видно в зовнішньому 

моделюванні скельної печери. Узагалі в ньому асимілювались різні впливи 
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— особливо традиції давньоруського іконописного малярства та сучасні 

йому течії європейського мистецтва.  

Ескізи до стінопису «Тайна вечеря» (іл. 3.1.23–24) повністю 

відповідають композиції ікони «Тайна вечеря», що розкриває синтетичний 

принцип творчого методу митця. Перекидаючи міст між минулим і сучасним, 

неовізантизм М. Бойчука поєднав усі форми українського мистецтва та став 

умовною назвою його творчого методу.  

Звернення до візантійської традиції досить чітко прочитується в 

художній мові твору та в авторському підході насамперед до розв’язання 

проблеми простору. Бойчук використовує зворотну перспективу й пов’язані з 

нею умовності в засобах зображення. Зв’язок спостерігається не тільки в 

перспективній системі, але й на семантичному рівні, коли найбільш важлива 

фігура — Христос — зображується більшим за інших персонажів. Певний 

зміст має протиставлення профільних зображень і в en face, на кінцях 

хрещатого німба Христа використовуються грецькі літери — омега, О, N, що 

позначають сакральне ім’я Бога. 

У композиції стінопису «Тайна вечеря» М. Бойчук вміло використовує 

форму стіни (арка), і цей мотив арки повторює в окресленні столу, і в 

принципі побудови самого сюжету, розміщенні Христа й апостолів. 

М. Бойчук використав зворотну перспективу. 

Відхід від візантійської іконографічної традиції спостерігається у 

відмінних від неї семантичних акцентах. По-перше, сам сюжет у Бойчука 

набуває євхаристичного змісту: у сервіруванні столу особливого значення 

набувають виділені досить великим розміром потир із вином і просвіра як 

символи Христової крові і тіла, ще й маленькі просвірки, розкладені 

півколом, створюють той самий «ритм ритму», що є однією зі стильових 

ознак у Бойчука, пов'язуючи його з модерном. По-друге, велику просвіру по 

горизонталі врівноважує посудина з двома рибинами, що є символами 

Христа, християнства і так само відсутні в іконографії «Тайної вечері» за 

візантійською традицією. 
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Потир із вином закріплює внизу вертикальну вісь композиції, 

підкреслюючи її центр з образом Христа й Іоанна, який, схилившись на стіл, 

пригорнувся до Вчителя. Золотистий німб учня, контрастуючи з червоним 

мафорієм і синім гіматієм Ісуса, сприймається світлою плямою в загальній 

композиції твору.  

Зі середньовічною мистецькою традицією М. Бойчук в цьому творі 

поєднує прагнення до втілення переваги духу над матерією. Непорозуміння 

між матеріальним і духовним характерне для епохи корінних світоглядних 

змін початку ХХ століття. «Служба людству, а не матерії» [20, с. 16] стає 

девізом творчих пошуків молодого художника. Як митець ХХ століття, він 

знаходить нові засоби для відтворення внутрішнього, духовного змісту 

образів. Це передусім виявляється у ритмічних співвідношеннях твору, який 

будується як декоративна композиція, ще й експресивного звучання. 

Експресія в Бойчука виявляється не відкритим текстом. Стверджуючи право 

художника відступати від натури, Бойчук через формальні засоби розкриває 

внутрішній рух душі, досягає драматичної напруги, експресивної 

загостреності. Він майже уникає жестів. Апостоли сидять вкрай щільно один 

до одного, руки сховані. Лише благославляюча рука Христа зі стуленими 

трьома пальцями для нанесення хресного знамення лежить на столі. Напруга 

не тільки в розташуванні персонажів, а й у ритміці німбів, що зображені так, 

ніби рухаються з обох боків до центру, до постаті Христа. Лише Іуда не має 

німба. 

Значно відрізняються за стилістикою від розписів каплиці Св. Йоана 

стінописи вівтарної частини мурованої церкви Преображення Господнього в 

м. Ярослав. Маємо відомості про цю роботу з листів художника до 

М. Грушевського та в листі С. Налепінської до М. Бойчука. Також у 

польській науковій літературі є відомості про виконання стінописів у 

вівтарній частині церкви М. Бойчуком у 1912 р. [393]. Про пам’ятку поблизу 

с. Криниці більше відомостей поки що знайти не вдалося. Розписи в Ярославі 
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стилістично є ближчими до стінописів у церкві монастиря сестер ЧСВВ у 

с. Словіта. 

М. Бойчук намагався розв’язати складну проблему синтезу архітектури 

з внутрішнім середовищем храму. Стінописи митця (іл. 3.1.33–34) займають 

частину вівтарного приміщення, де вони були реставровані 1991 р., тому ні 

про первісний колорит, ні про відмінні стильові ознаки не можемо нічого 

сказати. На стелі вівтарного приміщення між двома підпружними арками 

нави відтворено ікону «Пресвятої Трійці». Під час реставрації церкви 

стінописи зазнали великої руйнації, реставраторами було змінено традиційне 

канонічне зображення Пресвятої Трійці. У п’яти парусинах вівтаря бачимо 

херувимів, що тримають знаряддя терпінь і страстей Христових: терновий 

вінець, предмети для розп'яття, плащаницю, хрест, рипіду. Присутність таких 

відзнак могла означати «Розп’яття», «Вознесіння», «Зішестя Святого Духа». 

Композиційно кожний образ замкнуто у трикутник. 

По кутах парусинів відтворено орнаментальну інтерпретацію гілки, що 

в християнстві є символом слави й перемоги. Над карнизами в підпружних 

арках нави зображено чотири постаті ангелів, які вражають своєю 

монументальністю. Вони мають струнку поставу, одягнені в довге вбрання, 

яке спадає великими важкими складками. Уникаючи багатої сюжетної 

оповіді релігійних канонічних сюжетів, спрощуючи до примітивності 

рисунок, художник досягає монументального мистецького декоративного 

ефекту. Композиції у вівтарі, виконані М. Бойчуком, створені шляхом 

узагальнення колірних плям, що надає образам символічного звучання. 

Лаконізм кольору та лінії робить малюнок чисто декоративним. Вивчення 

художніх засобів, якими користувався митець, показали шлях пошуку 

відповідного балансу між площиною стіни та простором. Важко визначити 

авторство розписаних склепінь бічних крилосів, де із майстерним 

декоративним трактуванням зображено херувимів. За рисунком і 

колористикою декоративні стінописи можна віднести до роботи Павла 
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Ковжуна, майстра-інтерпретатора візантійських та барокових орнаментів 

(іл. 3.1.30–31). 

Вивчаючи церкву Преображення Господнього у м. Ярославі, свідомі 

того, що час нам залишив пам’ятку, у якій крізь релігійні символи 

пробиваються думки й почуття, ідеї та переконання художників початку та 

першої половини XX ст. У далекому майбутньому дослідження 

монументально-живописних досягнень маловідомих українських мистців 

повинно увійти в окреме мистецьке видання. Адже глибоке вивчення 

розвитку художніх процесів у Галичині цього часу вивільнить історію 

українського мистецтва від перекручень творчої спадщини багатьох 

визначних українських майстрів, які зазнали гонінь за ідеї національного 

відродження. 

Персонажів значущих, урочистих, як правило, зображують у фас, їх 

життя концентрується в напруженому погляді, зверненому до глядача. Зникає 

все швидкоплинне. Композиції побудовано у двох вимірах, які не мають 

нічого спільного з матеріальним світом. Візантійське мистецтво бачило образ 

як символ, як ідею і цій ідеї підпорядковувало композицію, рисунок, 

колористичне рішення.  

Оскільки символ — це основне, то зображальні засоби — відносні. 

Звідси — схематичність, умовність. Художники того часу вміло оперували 

такими категоріями, як узагальнення та інтерпретація. Набагато легше 

композицію будувати на основі реалістичного сприйняття світу. Значно 

складніше пропустити форму крізь себе і не просто пропустити, а 

підпорядкувати її ідеї, зробити її символічною, спростити, відкинути зайве. 

Наскільки глибоко потрібно усвідомити й пережити дійсність, щоб 

наважитись так спростити форму, деформувати її зворотною перспективою, і 

при цьому не спотворити, а навпаки, наповнити її глибоким змістом. Саме це 

спрощення й умовність узяв авангард від давнього мистецтва. 

Виконані в неовізантійському стилі, стінописи не гармонували з 

попередніми, «залишеними у вівтарній частині львівським монументалістом 



111 

 

Л. Вінтеровським в сецесійній манері» [393, с. 17]. У той час галицька 

інтелігенція захоплювалася панівною тоді сецесією і ще не була готова 

сприйняти нові стильові пошуки, що проявилися в неовізантизмі Бойчука, 

тож поставилася до них скептично.  

Зі збереженого до львівського періоду належать дев’ять ікон і одна 

мозаїка М. Бойчука. А саме: «Св. Онуфрій» (1910) (іл. 3.1.41), «Св. Йоан 

Златоуст» (1910) (іл. 3.1.42), «Св. Миколай» (1910) (іл. 3.1.43), «Св. 

Йосафат» (1910) (авторство цієї ікони приписують С. Налепінській-Бойчук) 

(іл. 3.1.39), «Архангел Гавриїл. Благовіщення» (1910) (іл. 3.1.44), «Ісус 

Христос» (1910-ті) (іл. 3.1.40), «Покрова Богородиці» (20,5х24 см, дошка, 

темпера, левкас), «Пророк Ілля» (1911), «Тайна вечеря» (1911), мозаїка Св. 

Йоан (1910).  

Ці твори виконано з високою майстерністю, глибоким розумінням 

композиції, досконалим відчуттям пропорцій і масштабного співвідношення 

окремих складників у єдиному ансамблі. Вони ілюструють пошук і 

формування творчого методу художника. Одна з граней цієї мистецької 

спадщини М. Бойчука в історії українського мистецтва полягає в тому, що 

художник зумів органічно поєднати традиції українського іконопису, 

народної картини, візантійського мистецтва з новими тенденціями розвитку 

мистецтва початку ХХ ст. Елементи образності модернізму проникають у 

творчість художника у ключі своєрідної народної естетики та особливої 

стилізації візантійського мистецтва. Ікони, які виконав М. Бойчук у 

проміжку між 1910 і 1915 роками, — це твори, наповнені статикою 

зовнішньої форми, так зване формальне втілення (композиційні рішення, 

нове розуміння можливостей кольору і використання старих матеріалів) у 

поєднанні з внутрішньою напруженістю і динамічністю сюжету (при 

зовнішньо позірній врівноваженості) — логічно вводять творчість 

художника в русло тогочасних експериментів у мистецтві. 

Для М. Бойчука ж беззастережно важливим було продовження самого 

духу традиції: «Тяжкою дорогою я дійшов до свідомости і розуміння, чим є 
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велика декорація монументальна, в чім міститься штука оздоблення Дому 

Божого... як приглянувся багатим формам штуки візантійської в церквах і 

палатах Венеції та й других міст північної Італії. Се мене навело на тоту 

дорогу, по якій я ступаю. Відтогди став я покірнішим і вірним традиціям, що 

передали нам мистці візантійські» [449, арк. 33]. М. Бойчук був упевнений у 

тому, що проповідував своїм учням в Українській академії мистецтв: 

«Художник сучасності буде дійсним майстром і творцем Великого 

Майбутнього тоді, коли він зіллється з позачасовим (завжди існуючим) 

світовим мистецтвом» [265, с. 39]. Художник утворює подвійний код 

сприйняття: безумовно апелюючи до іконопису, він водночас прив’язує 

сюжет до буденної людської реальності. Візантійська традиція у творах 

львівського періоду М. Бойчука (золоте тло, зворотна перспектива і пов’язані 

з нею умовності у зображеннях) — це переосмислення внутрішньої суті 

Біблійних образів і передача їх мовою художника ХХ ст. Він застосував свій 

творчий метод, який поєднував візантійську традицію з сучасними йому 

пошуками засобів художньої виразності. Власне на прикладі ікон 

львівського періоду можемо прослідкувати формування творчого методу 

М. Бойчука, яке відбувалось від копії до власної інтерпретації формального 

втілення. 

Своєрідну особливість творчого методу М. Бойчука відзначав 

С. Гординський: «Ми надавали великої ваги діяльності Бойчука, гаслом 

якого було не ламати традицію, тільки модернізувати її новими формами і 

тим утримувати тяглість нашого мистецтва. Бойчук слушно вважав, що будь-

який модернізм має малі вигляди, щоб його прийняв наш ще з сильними 

традиціями селянський загал, тому треба модернізм наперед увести в 

мистецтво щоденного побуту» [96, с. 25]. Ці зазначені думки відомих 

художників і теоретиків є вагомим аргументом на користь того, що твори 

львівського періоду митця найповніше виявляють його становлення і 

кристалізацію його творчого методу, який у цей час ще має назву 

неовізантизму, а вже пізніше — бойчукізму. 
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Ікона «Покрова Богородиці» (20,5х24 см, дошка, темпера, левкас) 

авторства Михайла Бойчука (із приватної колеції родини Лінинських) 

належить до львівського періоду художника і втілила основні тенденції 

творчого пошуку. Розгляньмо іконографічні особливості та уточнімо 

атрибуцію ікони «Покрова Богородиці». 

Серед Богородичних свят Покрова Пресвятої Богородиці належить до 

особливо шанованих в Україні. Традиція свята бере свій початок ще від часів 

прийняття християнства і упродовж віків набирала національного підтексту, 

відповідно до суспільно-історичних обставин. Культ Покрови Богородиці 

став поширюватися ще за часів Княжої доби, але особливої популярності він 

набув на українських землях у XVII–XVIII ст. В іконографії «Покрови 

Богородиці» спочатку була боротьба, а пізніше — взаємодія двох 

живописних традицій — східної та західної. Ікона «Покрови Богородиці» 

східної (православної) традиції — це композиційний тип зображення 

влахенського чуда, яке описане у «Житії Андрія Юродивого». Класичний 

тип східної іконографії «Покрови» — це дво- або триярусне зображення, де у 

верхньому ярусі — Богородиця з ангелами та святими, яка омофором 

покриває всіх присутніх, розміщених у нижньому ярусі. Західна композиція 

«Покрови» одноярусна. Мати Божа стоїть на землі й покриває своїм плащем 

прикляклих людей. Цей композиційний тип виник в Італії у XV ст. й отримав 

назву «Мати милосердя» (Mater Miseriocordiae), звідти поширився по всій 

Західній Європі та на території сучасної Польщі [393, с. 36].  

У композиційному ключі першого іконографічного типу (східний 

композиційний тип) намальована ікона «Покрова Богородиці» Михайла 

Бойчука. Площинність, регламентована локалізація кольору, зворотна 

перспектива й лінеарність — це основні малярські засоби, які використав 

М. Бойчук у дусі візантійської традиції іконного малювання. За своєю 

композиційною будовою ікона має типове двоярусне зображення сюжету 

Покрови, зі стилістичними рисами ікон Середньовіччя. Композиція ікони 

«Покрова Богородиці» включає фронтальне зображення у верхньому ярусі 
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Пресвятої Божої Матері в мандорлі (мигдалеподібної форми) та двох ангелів 

з обох боків (профільне зображення), які тримають разом із Марією омофор. 

У зображенні Богородиці М. Бойчук дотримується певних канонічних рис, а 

омофор намальовано у вигляді вишитого рушника, також у вишиті сорочки 

вдягнено ангелів. Від мандорли розходяться промені по всьому тлу ікони. 

Також у верхньому ярусі по двох боках від Марії розміщено архітектуру, як в 

іконі Благовіщення (1579) іконописця Федуска із Самбора (Львівщина). 

М. Бойчук практично копіює ці елементи архітектурного пейзажу. 

Композиція чітка, симетрична.  

У нижньому ярусі іконографічна схема побудована таким чином: по 

обидва боки зображено молитовну процесію, яка спостерігає за чудом. В 

іконографії Покрови ще з XVII ст. часто трапляються історичні та духовні 

особи. Це допомогло художникові реалізувати власний задум. У молитовній 

процесії М. Бойчук на першому плані, судячи з виразних портретних 

характеристик, зображає ліворуч під Покровом Богородиці конкретну 

історичну і духовну особу — митрополита Андрея Шептицького. Праворуч 

— відповідно до пропорцій — врівноважує композицію фігура Романа 

Солодкоспівця. Ці дві постаті промальовані найбільш детально, застосовано 

іконописний тип зображення у фас. Фронтальність композиційного 

розміщення фігур вказує на чітке розуміння художником принципів 

іконопису. Серед процесії також виділяються силуети візантійських 

імператора та імператриці (під час чуда явлення Богородиці у Влахернському 

храмі був візантійський імператор з імператрицею — його й малювали на 

всіх іконах Покрови на чолі процесії), духовних і світських осіб. Одразу за 

митрополитом М. Бойчук намалював себе. Питання ідентифікації інших осіб 

на іконі залишаємо відкритим для подальшого дослідження. Іншими 

особами, імовірно, є представники різних вікових груп та суспільних станів. 

Найчастіше мистці зображали Богородицю на легкій хмарці та обабіч 

неї — групи святих праведників. Вона мовби пливла у просторі храму над 

іконостасом, царською брамою, тримаючи в руках омофор. У храмі стояли 



115 

 

люди й молитовно дивилися на це чудо. В одному випадку процесію вірян 

очолювали єпископ та архідиякон, у другому — звичайний священик і 

диякон, у третьому — лише диякон, в образі якого малювали історичну 

особу — Романа Солодкоспівця, за життя якого сталося чудо явлення 

Богородиці у Влахерні. Іноді серед вірян зображали Андрія Юродивого, бо 

він перший побачив Богородицю в храмі, але цей образ наявний не в усіх 

українських Покровах. Ще цікавіший варіант Покрови той, де Богородиця 

вже не пливе на хмарі, а стоїть посеред людей у церкві й наче вкриває 

присутніх — людей різного віку, стану, статі — своїм розкішним гаптованим 

плащем. Серед людей часто зображували немічних, хворих, калік на 

першому плані. У таких іконах нерідко вбачається портретна схожість із 

політичними й духовними діячами того часу. Часто на східноукраїнських 

іконах цього типу зображено козацьку старшину. Історичні особи часто мали 

портретні риси. Чіткого канону в зображенні Покрови Богородиці немає. 

Загалом можна зазначити, що в Україні іконописці ще від XVII ст. мали 

певну творчу свободу у трактуванні популярного сюжету Влахернського 

чуда [26, с. 32]. 

Лик Марії вирішено в дусі іконопису Середньовіччя, але зі значно 

пом’якшеними рисами. Трактування очей Богородиці, ангелів, Св. Романа 

Солодкоспівця і, особливо, митрополита Андрея Шептицького доволі 

детальне: прорисовані чорним лінії брів, окреслено чорним контуром верхні 

повіки, використано елементи світлотіньового моделювання. Тоді як в інших 

постатях лінії брів лише схематично прокреслено, у загальних рисах 

штрихами позначено повіки. Загалом, в образі Марії, ангелів з’являється 

м’якість ліній, обличчя втрачають візантійську строгість. Особливо це 

виражено на обличчі митрополита Андрея Шептицького. Своєрідна 

кольорова гама зіставлена на контрастах. Приглушено-червоні (майже 

вишневі) барви мафорію Марії з білим хітоном, обведені контуром із темним 

штрихуванням. Об’єднує всі контрастуючі кольори золотисте тло, 

гравійоване орнаментальне проміння навколо зеленої мандорли з білим 
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декором. В іконі переважає тепла гама кольорів — від темно-червоного, 

приглушеного зеленого, оливкового, золотистого, коричневого до світлих 

відтінків світло-рожевого, жовтого й білого. Усі деталі добре промальовані 

темним контуром. Позем ікони являє собою орнаментальний блок з 

елементами геометричного декору вишитого рушника чи писанки 

західноукраїнського регіону. 

На нашу думку, образ «Покрова Богородиці» М. Бойчук виконав 

орієнтовно 1910 р. на знак подяки митрополитові Андрею Шептицькому за 

фінансову підтримку, а також за надану можливість проживати в будинку по 

вул. Петра Скарги, 2а, після повернення до Львова.  

Культурно-просвітницьку діяльність митрополита Андрея 

Шептицького було скеровано на відродження українського мистецтва. Тут 

наведемо уривок із каталогу Восьмої виставки АНУМ у Львові 1936 року під 

назвою «Митці — Митрополиту Андрею», де чи не найбільш точно 

охарактеризовано роль митрополита Андрея Шептицького у формуванні 

творчої особистості М. Бойчука: «...Краків, Мюнхен, Париж, Рим, 

Флоренція, чимраз частіше починають гостити адептів з Галичини, а всі вони 

— це стипендисти Галицького Митрополита. Чи перечисляти їх прізвища, чи 

вистачить назвати з-поміж них одного — Бойчука, якому Ви, Ексцелєнціє, 

дали змогу найти себе й висловитися на стінах уфундованої Вами установи. 

В подвизі Бойчука, що створив нову добу й нову школу малярського 

монументалізму, сягнувши до праджерел українського іконо- й стінопису, є 

частина й Вашої колекціонерської праці й мистецтвознавчої інтуїції...» [115, 

с. 5]. Акцентуючи увагу на постаті митрополита Андрея Шептицького в іконі 

«Покрова Богородиці», М. Бойчук одночасно висловлює йому свою повагу 

та вдячність й таким особливим чином виявляє непересічне значення 

митрополита для розвитку українського мистецтва всього ХХ ст. 

В іконі «Покрова Богородиці» Михайло Бойчук дотримується 

традиційної для українського іконопису XV–XVI ст. іконографії із суто 

декоративними й символічними принципами персоніфікації візантійського 



117 

 

мистецтва. Але водночас він вносить елементи народної картини та 

народного гуцульського іконопису ХІХ ст. Також тут, в окремих рисах 

формального вирішення, простежуємо вплив Юліана Панькевича, першого 

вчителя й наставника.  

Хоча Ю. Панькевич був новатором сакрального живопису, вносив 

елементи світського життя в ікони, народний одяг, національний орнамент, 

місцевий пейзаж, дотримувався реалістичного напряму, він, на відміну від 

М. Бойчука, не був прихильником візантійської іконописної школи. Він 

дотримуватися традиції народно-типажної іконографії, тобто впроваджував у 

композицію типи з народу, народний одяг, орнаментику, надаючи їм 

яскравого народного забарвлення. Водночас його ікони вирізняються 

професіоналізмом, точним класичним рисунком, продуманою композицію та 

правильним анатомічним і пластичним зображенням людських постатей. 

Саме так і вирішував він образи в своїх іконах [240]. 

Також М. Бойчук, створюючи цю ікону, добре знав, що митрополит 

Андрей Шептицький прекрасний поціновувач і знавець візантійського 

мистецтва та давньої української ікони. Він всіляко намагався відродити 

традиції візантійського малярства [7, с. 51]. 

До сюжету Покрови на початку ХХ ст. звертався також Модест 

Сосенко. Він виконав дві ікони: «Покрова Богородиці», для єпископа 

Н. Будки і образ «Покрови» для іконостасу церкви Вознесіння Господнього в 

с. Поляна. На обох іконах М. Сосенко (як і М. Бойчук) серед молитовної 

процесії зобразив митрополита Андрея Шептицького [26]. 

Ікона «Покрова Богородиці» М. Бойчука зберігається у приватній 

колекції відомого реставратора Петра Лінинського [26]. 2002 року мені 

випала нагода познайомитись із П. Лінинським особисто й «тримати в 

руках» відреставровану ним ікону «Покрова Богородиці» М. Бойчука. Як 

зазначав П. Лінинський: «Помітно, що художник дещо експериментував з 

фарбами, які й сам виготовляв, довелось багато зусиль докласти, щоб 

зафіксувати всі шари ікони (левкас і темперні фарби)» [26]. За словами 
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художника-реставратора П. Лінинського, ікона потрапила до його рук 

приблизно у 1970-х роках та була ним відреставрована і збережена в 

належних умовах. Ікона не сигнована автором, адже це непритаманно творам 

іконопису.  

Своєрідну особливість впливу візантійської традиції і давнього 

українського мистецтва на творчість М. Бойчука відзначав М. Бурачек: 

«Самотою стоїть на київському ґрунті галичанин проф. М. Бойчук, що 

кохається в примітивному мистецтві, захоплюється красою ліній, 

монументальністю композицій, спокійною лагідністю фрескового колориту» 

[53, с. 9–14].  

Архангел Гавриїл. Благовіщення (поч. 1910-х, картон, левкас, темпера, 

41х34,5). Це копія фрагменту ікони «Благовіщення» XVI–XVII ст. 

(московський монастирський іконопис) із колекції М. Бойчука. Можна 

припустити, що цю копію художник виконав після поїздки до Росії 1912 р., 

звідки й привіз ікону. Михайло Бойчук повторив фрагмент з ікони. Копія 

стала для М. Бойчука засобом, щоб вивчити закони композиції та колориту. 

На копії фрагменту зображено Архангела Гавриїла в момент його зустрічі з 

Марією. Постать Архангела розміщено на тлі архітектури. Художник 

використовує локальні кольори, обернену перспективу, статичне 

зображення, детально промальовує складки одягу, крила. Спрощено подано 

німб і тло ікони, без орнаментальних елементів, як в оригіналі.  

Ім’я Гавриїл значить «Сила Божа»» або «Божий войовник». У 

християнській традиції (Лк. 1,11-20.26-31) приносить Добру Новину. Він 

об’являє Захарії про зачаття його сина Івана Хрестителя. Також він 

благовістить Діві Марії, що вона стане Матір’ю Божого Сина. У іконографії 

його зображають із крилами та німбом. Одягнутий Гавриїл у туніку й палій, 

часом трапляються зображення в літургійному одязі, а його крила інколи 

бувають із павиного пір’я. Особливо улюбленою сценою упродовж сторіч з 

Архангелом Гавриїлом є Благовіщення, часто він передає Марії запечатаний 

лист або сувій. Його атрибутами є лілія, берло, галузка пальми чи оливи. 
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Лінійно-композиційним вирішенням цього твору є побудова постаті 

Архангела Гавриїла в повний зріст. На тлі архітектури він є центром 

зображення. Архангел Гавриїл вдягнений у червоний плащ та темно-зелений 

гіматій. Складки одягу промальовано легким коричневим контуром, вони не 

зовсім відповідають анатомічним рисам фігури Архангела, крила темно-

коричневі з прориссю позолотою. Постать Гавриїла передано в русі. Лик 

Архангела овальний, повернутий у півчверті, прямий ніс, тонкі вуста, великі 

очі з вправно промальованими повіками та надбрівними дугами. М’які й 

тонкі лінії контурів суттєво пом’якшують загальні риси Архангела. 

Художник у своїй манері відобразив м’який овал обличчя, який добре 

підкреслює довге темно-каштанове волосся, що легко спадає на плечі. Німб 

гладкий, білий, добре відтінений золотисто-оранжевим тлом. 

Колорит ікони створює співвідношення вохристого, коричневого, 

жовтого, золотисто-оранжевого, оливкового, темно-зеленого та червоно-

цегляного кольорів у контрасному світлотіньовому моделюванні. Кольорову 

гаму побудовано з перевагою теплих відтінків та застосуванням смуг 

тонального білильного висвітлювання.  

Характерним для творів художника є графічна основа та вишуканість 

силуетів із плавними лініями форм. Угорі ікони, над постаттю Архангела, є 

напис на старослов’янській — Благовіщення.  

Ісус Христос, 1910-ті рр. (дошка, темпера, 145х93х4). Ісус Христос 

представлений фронтально у півпостаті. Це іконографічний католицький тип 

«Пресвяте серце Ісуса Христа». Перші свідчення вшановування Серця Ісуса, 

як символу любові до людей, виявляються не раніше XI століття, зокрема, 

згадки про нього є в працях Ансельма Кентерберійського та Бернарда 

Клервоського. Загалом, іконографія «Серця Ісусового» в українській 

образотворчій традиції починає стрімко розвиватися на початку ХХ ст., 

особливо серед митців, що були тісно пов’язані зі львівським мистецьким 

осередком. Тематику Найсвятішого Серця Христового підіймали 
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О. Новаківський, М. Сосенко, Ю. Курилас, А. Манастирський, П. Холодний, 

Ю. Буцманюк, О. Кульчицька. 

Цей іконографічний тип був в особливій пошані в Галичині на межі 

ХІХ–ХХ ст. і став таким важливим і в римо-католицькій, і в греко-

католицькій церкві в часи Першої світової війни. Православній традиції 

такий тип ікон не був притаманним. 

Іконографія культу Христової Любові у вигляді шанування Його Серця 

має кілька моментів, пов’язаних зі з’явленнями Христа Марії-Маргариті 

Алякок (1647–1690). Джерелом іконографії є записи самої монахині — 

Пресвяте Ісусове Серце оточувала корона із терна, гострі колючки якого 

символізували гріхи, якими люди його нещадно зранюють. 

М. Бойчук виконав ікону «Ісус Христос» за змішаним іконографічним 

типом, де сюжет західної традиції «Пресвяте Ісусове Серце» передано 

іконографічними принципами східного візантійського типу «Христа 

Пантократора». Сьогодні ікона зберігається в НМЛ. Її було передано до 

музею разом з іншими творами збірки «Студіону» 1945 р. У книзі 

надходжень ікону обліковано як частину російського іконостасу початку 

ХХ ст., виконаного на спеціальне замовлення для каплиці Св. Йоана в 

майстерні старовірів у Москві. Якщо припустити, що справді ікону 

художник написав для іконостасу, то вочевидь, ця ікона передбачалась для 

намісного ряду. Однак це лише припущення. 

Лінійно-композиційним вирішенням цього твору є побудова 

монументально-величавої постаті Ісуса Христа поясного типу зображення на 

золотому тлі. Фон ікони гладкий, німб практично зливається із золоченим 

тлом, злегка відмежований коричневим контуром. Також коричневим 

кольором, тонким контуром позначено хрест на німбі і напис. Хрещатий 

німб, що зображують навколо Христової голови, нагадує про хресну смерть 

Спасителя. У німбі — напис ὁ ὤν означає «Той, хто є», «Сущий»
8
.  

                                           
8
 Число чотири символізує просторову повноту. Чотири кінці, які складають хрест, з’єднують у ньому чотири сторони 

світу. Дев’ять ліній хреста в німбі вказують на дев’ять ангельських чинів. 
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Кольорове вирішення образу — співвідношення червоних, коричневих, 

темно-зелених кольорів і позолоти. Ці кольори виконано на досить 

контрасних співвідношеннях світла й тіні. Завершення ікона має гостре 

трикутне, що є не зовсім типовим для галицького іконопису. 

Лик Христа овальний, дещо звужений донизу з високим, оголеним 

чолом, темними очима, тонкими бровами, прямим носом, малими устами, 

негустими вусами, які переходять у бороду. Волосся довге, розділене 

посередині. Таке зображення лику є символом благословення.  

Нижня риза Спасителя — хітон (сорочка) темно-зеленого кольору. 

Верхня риза — гіматій (накидка, плащ) червоного кольору. У зображенні 

одягу Ісуса Христа М. Бойчук дещо відійшов від прийнятого канону.  

Канон чітко регламентує одяг Христа: нижній — хітон, верхній — 

гіматій. Хітон обов’язково царського пурпурного (або червоного) кольору, 

оздоблений символом царської гідності — клавом — та золотою смугою на 

правому плечі. Колір хітону символізує також жертву Христа, Його людську 

сутність. Гіматій зображують блакитним, що символізує Божественну 

природу Сина Божого. В окремих випадках допускається зображення одягу 

Христа в одному кольорі: золотому, жовтому чи білому. Це відзнака, яку 

застосовували, щоб вказати на знатне походження. У апостолів та ангелів — 

це духовне знатне походження. У Христа — фізичне походження з царського 

роду. Колір — пурпуровий або темно-вишневий із фіолетовим відтінком. 

Сорочка вказує на царську гідність Христа з людської та духовної точки 

зору. Також є символом його божественної природи. Божество асоціюється з 

вогнем: «…Господь, Бог твій — вогонь палючий» (Втор. 4:24). Сорочка є на 

тілі, бо Христос одягнувся спершу в божественну природу. Двоколірність 

відповідає двом природам Спасителя, таїнственно поєднаних в одній особі.  

Правою рукою Спаситель благословляє, а лівою вказує і наче 

підтримує Пресвяте Серце. Жест правицею — благословення двоперсне (три 

пальці складені (Божество триособове), середній та вказівний підняті 
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(Христос Богочоловік), типове для греко-східної іконографії). Існує кілька 

різновидів жесту руки Спасителя
9
. 

По центру на грудях Ісуса Христа художник розмістив Пресвяте Серце 

(Символ Христової Любові): у золотому сяйві палаюче Серце в терновому 

вінку. Великим пошановувачем Пресвятого Серця Ісуса був митрополит 

Андрей Шептицький, який поширював культ Серця Христового серед 

українських греко-католиків. Свого часу Митрополит звернувся до своєї 

пастви з посланням «Про почитання Найсвятішого Серця Христового», у 

якому, серед іншого, рекомендував запровадження побожності до Серця 

Христового в кожній парохії. Культ Найсвятішого Серця Христового став 

одним із «розпізнавальних знаків» католицького типу. У кожній народній 

традиції він зодягнувся у відповідні форми. 

Львівський псевдособор 1946 року примусив піти в підпілля греко-

католицьку церкву. Ця подія обмежує також і поширення культу Христової 

Любові.  

«Святий Йосафат», 1910-ті рр. (дошка, темпера, 145х93х4). 

Св. Йосафат (Йосафат Кунцевич) тут представлений фронтально у 

півпостаті, із довгою темно-русою бородою, у чорному перепоясаному 

підряснику, фіолетовій мантії та у василіанському каптурі на голові. Праву 

руку святого піднято перед грудьми у двоперсному благословенні, у лівій — 

єпископський жезл. Зображення Св. Йосафата чи не найвиразніше в багатій 

                                           
9
 а) жест промовця — давньоримські оратори розробили цілу систему жестів, якими вказували слухачам на різні 

моменти промов. Господь на іконах також зображений як Проповідник, Який благовістить Слово життя; 

б) жест благословення — свідчення того, що «Бог так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, 

хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним — світ спасти» 

(Йо. 3:16-17). 

в) благословення двоперстне — три пальці складені (Божество триособове), середній та вказівний підняті (Христос 

Богочоловік). Типове для греко-східньої іконографії; 

г) благословення триперстне або ім’яславне — два пальці складені, а три підняті. Поширене з ІХ ст. Передання імені 

Ісуса Христа (ІС ХС): вказівний палець означає букву І, напівзігнутий середній — букву С; схрещений безіменний та 

великий — букву Х; напівзігнутий мізинець — букву С. Цей жест виражає основні засади христологічної догматики; 

ґ) вказування на себе означає те, що Христос є Сущим, а також істиною, дорогою і життям;  

д) рука, затиснена в кулак відображає ідею, що Христос є Вседержителем, тобто все утримує у своїй руці. Існувало 

передання, що коли десниця розімкнеться, то настане Армагедон. 
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іконографії святого першої половини ХХ ст. Цю та попередню ікону «Ісус 

Христос» було виконано в загальній стилістиці іконостасу каплиці Св. Іоана 

зі «Студіону». Сучасні дослідники Д. Посацька, А. Лозинський та ін. 

приписують цю ікону перу С. Налепінської-Бойчук [223]. Однак є відомості, 

що її виконав сам М. Бойчук, і потім цю ікону представили на урочистій 

академії з нагоди святкування 300-ліття беатифікації священномученика 

Йосафата Кунцевича [277].  

В іконостасі, який теж містився в каплиці Дяківської бурси і також у 

1945 р. потрапив до НМЛ, була й інша ікона із зображенням св. Йосафата. На 

ній цього святого зображено поруч зі св. Миколаєм. Представляємо цю ікону 

в нашій роботі для того, щоб створити загальне враження про іконостас. Що 

цікаво, іконостас створено на спеціальне замовлення у старовірській 

московській іконописній майстерні в традиціях російського іконопису XVII–

XVIII ст. На жаль, докладних досліджень каплиці та її оздоблення немає, але 

існують відомості, що цією каплицею користувались львівські російські 

старовіри, що перебували у злуці з католицькою церквою. На цій іконі 

обидвох святих зображено на золоченому тлі в техніці письма по золоту. 

Св. Миколай у архієрейських ризах (фелоні та омофорі). Йосафата, 

натомість, зображено в підряснику, мантії та василіанському каптурі на 

голові, із хрестом у правій та жезлом у лівій руці. 

«Святий Онуфрій» (ікона, поч. 1910-х рр., дерево, левкас, темпера, 

85,5х34,5, приватна колеція, Київ). Походить ікона з церкви Воздвиження 

Чесного Хреста с. Романівка, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.  

Святий Онуфрій Великий, преподобний — єгипетський 

ранньохристиянський святий та пустельник, один із Отців Церкви. Жив у 

єгипетській пустелі у III ст. Був одним із Отців Церкви, які мали глибокий 

вплив на східну духовність у ІІІ–IV-му ст. 

За підручником з іконопису Єрмінія, святий Онуфрій — старець, 

оголений, із довгими, до землі, волоссям і бородою. Його зображали у повен 

зріст, фронтально, із трав’яним поясом на стегнах. 
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Михайло Бойчук в іконі «Святий Онуфрій» розміщує постать святого-

пустельника по центру композиції на тлі природнього ландшафту з 

невеликими пагорбами. Використовує зворотну перспективу. У лівому 

верхньому кутку ікони в хмарах зображено Божественне сяйво у вигляді 

променів, скерованих на фігуру святого. Із правого боку від Св. Онуфрія 

намальовано дерево, яке за переказами чудом виросло біля печери святого, у 

пустельному місці.  

Аналізуючи зображення св. Онуфрія на іконі, можна побачити, як 

вміло художник поєднує риси середньовічного іконопису, візантійську 

традицію та елементи народної ікони.  

Насамперед проаналізуймо певні іконографічні риси західної та східної 

традицій, спільні й відмінні риси в іконографії католицьких та православних 

країн. Спільними рисами є зображення св. Онуфрія як оголеного старця з 

довгим волоссям та бородою, який міг ще бути прикритим листям на рівні 

тазу. Його зображали навстоячки або навколішки із молитовно складеними 

руками. Атрибутами св. Онуфрія в католицькій церкві були: корона, Біблія, 

палиця, хрест із Розп’яттям, череп, олень, вервиця, яка, як відомо, 

поширилася завдяки саме єгипетським пустельникам на початках 

православної традиції, а згодом стала невід’ємним атрибутом католицького 

віровизнання. Православна церква зображала св. Онуфрія на іконах без 

одягу, з широким поясом із листя довкола стегон, із довгим волоссям та 

бородою, що сягають землі, часто з сувоєм чи книгою, рідше — з хрестом, 

короною. 

На іконі М. Бойчука бачимо постать старця-пустельника з довгим 

волоссям та бородою, із перекинутим через праве плече чорним плащем, 

який прикривав фігуру з одного боку до рівня стегон, а з другого — трошки 

вище коліна. Святого Онуфрія зображено в молитовній позі, зі складеними 

до молитви руками і злегка зігнутими колінами, обличчям він повернутий до 

Божественного сяйва. Образ аскетичний, переважають приглушені кольори, 

тло гладке. 
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За композиційним рішенням та стилем виконання ікону варто 

зарахувати до «класичного» типу із елементами візантійської іконографічної 

схеми та рис народної ікони. 

Просторово-композиційне вирішення сцени подається в обширі 

єдиного ландшафту з пагорбами, зі скупою рослинністю й одним високим 

деревом із трьома кронами.  

Приблизно від періоду пізнього Середньовіччя в західноєвропейському 

мистецтві активно розвивався «панорамно-ландшафтний/пейзажний» 

іконографічний тип, який взяв за зразок і М. Бойчук. 

Кольорову гаму ікони побудовано на врівноважених контрастах теплих 

та холодних тонів із переважанням зеленого та оливкового. Велика чорна 

(глибокий чорний) пляма плаща святого контрастує з приглушеним 

оливковим тлом пейзажу. За допомогою світло-тіньового контрасту 

художник виділяє оголену частину фігури Св. Онуфрія, сиве волосся та 

бороду і золотистий німб навколо голови. У підтримку до цього є світла 

золотиста пляма в лівому куті ікони — це хмари й промені Божественного 

сяйва. Всі лінії та форми в іконі м’які, статичні, лише злегка 

прослідковується внутрішня динаміка та рух. 

«Святий Йоан Золотоустий» (поч. 1910-х рр., дерево, левкас, темпера, 

85,5х34,5). Походить ікона, як і попередня, із церкви Воздвиження Чесного 

Хреста с. Романівка, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.  

Святі Йоан Золотоустий, Василій Великий та Григорій Богослов — 

найбільш шановані з-поміж Святих Отців церкви. Дуже часто на іконах їх 

зображають разом. Із розвитком іконостасів їх окремо зображають у 

молільному ряді. Характерними рисами іконографії трьох святителів є довга 

чорна борода у Василія, коротка чорна — у Івана та довга сива — у Григорія. 

Як архієпископи, вони зодягнені у фелони (найчастіше у поліставріони) і 

омофори. Найчастіше без головних уборів, проте у кін. XVII ст. поширеними 

стають зображення в митрах. У лівій руці кожен тримає Євангеліє, а правою 
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— благословляють. Іноді в них бачимо жезли. У ХІХ ст. трапляються ікони, 

де святитель, що стоїть посередині, тримає Євхаристійну Чашу. 

Михайло Бойчук написав цю ікону, як і попередню, до іконостасу. 

Вони ідентичні за розміром, мають майже однакову кольорову гаму. На іконі 

«Святий Йоан Златоуст» зображено святителя в повен зріст на поземі з 

природного ландшафту, із невеликими пагорбами. Застосовано зворотну 

перспективу. Тло ікони гладке вохристо-оранжеве, насичене. Святий Іван 

Золотоустий на іконі постає в образі єпископа з митрою на голові в зеленому 

фелоні з омофором. Світлою контрастуючою плямою є в нижній частині 

фігури святого білий підризник із м’якими лініями складок. Вся постать 

монументально-величава. Коротка борода й волосся темно-рудого кольору. 

Права рука в жесті благословення, ліва — прохальний жест. 

«Святий Миколай» (поч. 1910-х рр., фанера, темпера, 27,8х19,8). 

Зберігається у приватній збірці у Львові. На звороті є підпис олівцем 

«М. Бойчук». Ікона невеликого розміру. 

Традиція почитання, а отже й традиція іконографії святого Миколая на 

українських землях бере свій початок ще від часів офіційного прийняття 

християнства в Київській Русі. Найдавнішу ж ікону цього святого у Львові 

датують початком XIV століття, і зберігається вона у НМЛ. Св. Миколая 

зазвичай зображають у повний зріст, сивим і високочолим, що символізує 

його мудрість. Він має коротку бороду і єпископське облачення. У руці 

святий тримає відкрите або закрите Євангеліє. 

На іконі Михайла Бойчука Святого Миколая зображено в повен зріст, 

присутня зворотна перспектива, занижена лінія горизонту, що ділить ікону 

на дві частини: нижня менша частина — позем темно-зеленого кольору, що 

символізує земне життя святого, і верхня більша частина — тло ікони 

(духовний простір) — вохристо-жовтий теплий колір. За стилістикою і 

манерою трактування постаті Св. Миколая ця ікона наближена до ікони 

Св. Миколай XV ст. Новаторським є підхід до вирішення німбу святого, який 

за кольором такий самий (оливково-зелений) як і підризник святого. 
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Поліставріон є найцікавішим кольоровим акцентом ікони. Хрести на фелоні 

вимальовано за принципом мозаїки. Багатоколірна гама поліставріону 

(єпископський хрещатий фелон) містить контрастне поєднання світлого 

жовтого, вохристо-червого, темно-жовтого й темно-зеленого. Також наслідує 

художник ікону XV ст. у трактуванні обличчя Св. Миколая. Овальне обличчя 

з дуже високим і світлим чолом (для підкреслення символічного значення 

великого розуму й доброти промальовує на чолі дві плями білилами), 

коротке злегка сиве волосся. Очі посаджено близько й глибоко, вузький 

прямий ніс, чітко промальовано дуги брів, білилами графічною манерою 

прорисовано скули. Права рука в жесті благословення, а в лівій — розкрите 

Євангеліє. 

Прагнення М. Бойчука переусвідомити внутрішню суть біблійних 

образів та розповісти про них мовою митця ХХ століття, втілити свій 

творчий метод, що поєднував би візантійські традиції з новітніми пошуками 

засобів художньої виразності, відображаються в його роботах сакрального 

характеру — це ікони, проекти монументальних розписів, зарисовки та 

шкіци. До сакральних творів можна також віднести його акварелі, що дійшли 

до нашого часу — «Голова ангела» (ЛНГМ ім. Б. Возницького) та «Голова 

Спасителя». 

Три проекти поліхромії бані й стін зберігаються у фондах НМЛ. Вони 

дивом вціліли, коли там 1952 року було проведено трус з метою вилучити 

твори «націоналістичної спадщини». Зараз важко встановити об’єкт, куди 

саме передбачались ці проекти та ескізи фрагментів декору стіни. Так само 

важко сказати, чи справді для оздоблення храму було виконано ці ескізи, 

адже в одному з медальйонів композиції простежується багатофігурна 

композиція із зображенням козака з кобзою по центру. Нижче — зображення 

замисленої сидячої постаті (теж світського характеру — це помітно з одягу, 

що нагадує селянський). Багато декоровано три фрагменти поліхромії стін 

орнаментами візантійского типу в поєднанні з ренесансними впливами. 
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Декор — плетінка, рослинний орнамент, пальмети, розетки, виноградне 

гроно й виноградна лоза, листя аканта, зооморфні зображення. 

М. Бойчуку також належить картина «Біля яблуні» (іл. 3.1.45), яку 

окремі дослідники називають іконою-картиною або іконою світського змісту. 

Центром композиції є дерево. Ця яблуня з плодами — християнський 

символ, який апелює до моменту гріхопадіння Адама та Єви. Річка, яка тече 

«під» деревом, символізує потік живої води [43, с. 77]. Отже, перший рівень 

іконо-картини — символічний, що відсилає нас до християнської традиції. 

Такий символізм характерний для народного мистецтва загалом.  

За принципом симетрії, дерево розташовано посередині іконо-картини 

й за способом зображення більше нагадує умовно-стилізоване зображення в 

народному стилі, аніж дерево, зображене в стилі реалістичному. Під 

яблунею, у найкращих традиціях народного жанру, дві жінки рвуть плоди, 

яких так рясно на дереві. Ці жіночі постаті теж розташовано за принципом 

симетрії: одна — із правого, а друга — із лівого боку від дерева.  

Дуже часто в роботах М. Бойчука та його учнів бачимо зображення 

«Дерева життя». Архетип «Світового дерева» поєднує уявлення про час, 

простір, життя та смерть. Використання цього мотиву бачимо в роботах: «Під 

яблунею» (1912–1913 рр., дошка, темпера, позолота, 38х32) і «Врожай» (поч. 

1910-х рр., папір, гуаш, 40,5х30). 

У роботі «Відпочинок» художник використовує мотиви народного 

мистецтва: високі вазони, що символізують «Дерево життя», питомо 

декоративні акценти в оформленні рами навколо зображення.  

У другій відомій роботі паризького часу «Пастушка» мотиви народного 

мистецтва взагалі домінують над неовізантизмом. Тут від центральної 

постаті дівчини, яка стоїть на пагорбі, у зображенні симетрично 

розгортається цілий світ: гуси, горби, пучечки трав і, здається, що саме сонце 

на небі наче рухається коло неї. Пластично художник підпорядковує ритм 

сонячного кола й ритми обрисів. Але водночас у іконо-картинах М. Бойчук 

шукає спосіб передати саме єство людини, її наповненість світлом, чимось 
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невидимим. Йому достатньо лише окреслити форми обличчя або постаті, 

щоб дати відчуття справжньої природи. Він міг би посилатися в цьому 

баченні на християнську традицію, яка проявилася через роздуми 

Г. Сковороди: «Внутрішній», «вищий», божественний невидимий світ є 

міцніше, кріпше, постійніше, аніж змінний, непостійний видимий світ, є його 

суттю, єством та основою» [41, с. 85]. 

Відроджуючи національні мистецькі цінності, перевірені сторіччями, 

М. Бойчук викристалізовує свій творчий метод, який у львівському періоді 

найчастіше трактувався як неовізантизм, а в київському періоді — як 

монументалізм і пізніше — бойчукізм. Він переходить від конкретного 

сприйняття часу та простору — до вічного, позачасового, а в динаміці рухів і 

поз протиставляє внутрішню, духовну насиченість образів. 

Зі збережених робіт художника в техніці мозаїки є відомою сьогодні 

мозаїка «Св. Йоан» (1910, 63х38). На звороті на цементній основі напис: 

«М. Бойчук 1910». Є. Бачинський згадує цю мозаїку у статті в газеті «Діло» 

[118, с. 2] та у спогадах: «Мозаїкою він (Касперович) з Бойчуком виконали 

прекрасний образ Св. Іоана і композицію «Овечка». Це були їхні перші 

проби...» [340, с. 20]. 

Вже у Львові М. Бойчук знову повернувся до техніки мозаїки і виконав 

мозаїчний напис «Національний музей імени митрополита Андрея графа на 

Шептичах Шептицького». На жаль, нам не відомі ескізи чи фотографії 

мозаїчного напису «Національний музей», який зробив М. Бойчук у зв’язку з 

рішенням Кураторії від грудня 1909 року про перейменування Церковного 

музею на «Національний музей імени митрополита Андрея графа на 

Шептичах Шептицького». Ця мозаїка не збереглася. За свідченням редакції 

того ж таки Ювілейного збірника: «12 березня 1919 року — два хлопці МСО 

зажадали усунення мозаїкової таблиці з брами музею», а згодом — «невідомі 

вирубали зі стіни таблицю з мозаїчним написом «Національний музей» 

роботи М. Бойчука. 
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3.2. Станкові твори, малярство, графіка, ескізи, шкіци 

Станкове малярство, підготовчі твори, графічні композиції, проекти, 

зарисовки львівського періоду представлено такими роботами (які збереглися 

до сьогодні): Українка (1910-ті рр., картон, темпера, 20,5х15,7) (іл. 3.2.69), 

Чоловічий портрет (Михайла Яцківа) (поч. 1910-х рр., папір, темпера, 

31,6х15,7) (іл. 3.2.56), Орач (поч. 1910-х рр., ескіз, картон, темпера, олія, 

16,5х26,2), Жіночий портрет (поч. 1910-х рр., папір, темпера, олія, 27х21), (іл. 

3.2.70), Дівчина (поч. 1910-х рр., папір, темпера, акварель, 25х16,8), Дівчина 

біля дерева (поч. 1910-х рр., картон, темпера, акварель, 25,5х34), Оранта (поч. 

1910-х рр., картон, темпера 34,5х41), Чотири жінки й кіт (1912 р., картон, 

темпера, графітний олівець, 22,5х28,5), Урожай (поч. 1910-х рр., папір, гуаш 

40,5х30), Під яблунею (1912–1913 рр., дерево, темпера, позолота, 38х32), 

Чоловічий портрет (Михайла Грушевського) (поч. 1910-х рр., картон, левкас, 

акварель, 51х38,3) (іл. 3.2.71.), Школа (поч. 1910-х рр., папір, олівець, 

акварель, 15,6х23,7), Портрет чоловіка (поч. 1910-х рр., папір, акварель, туш, 

37,5х30,5) (іл. 3.2.57), Голова ангела, ескіз (поч. 1910-х рр., картон, акварель, 

33х24,3), Портрет жінок, начерк (поч. 1910-х рр., папір, олівець, акварель, 

15,6х23,7) (іл. 3.2.62–63), Проект пам’ятника Т. Шевченкові (поч. 1910-х рр., 

папір, акварель, туш, 118х62,5), Проект пам’ятника Т. Шевченкові, частина 

долішніх сходів збоку (поч. 1910-х рр., папір, акварель, туш, бронзова фарба, 

58х55,5), дереворит Пастушка (поч. 1910-х) (іл. 3.2.77), Молочниця (1910?), 

Ратай (1910–1914). Глибинний зв’язок із сакральною традицією, прагнення 

до втілення духовного спостерігаємо й у низці малюнків із зображеннями 

селян — «Вівчар. Старий» (ЛНГМ ім. Б. Возницького), дереворит «Чабан» 

(іл. 3.2.75), дереворит «Пастушок» (ЛНГМ ім. Б. Возницького). Легкі нахили 

постатей, м’які та плавні ритми створюють атмосферу неквапливості, 

спокою. Мотиви, взяті з повсякденності, стають втіленням добра, 

внутрішньої гармонії, набувають символічного звучання. 

М. Бойчук вчив своїх учнів, що справжнє мистецтво повинно бути 

«виявом духовної якости як мистця, так і народу» [26, с. 24].  
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М. Бойчука приваблюють образи видатних діячів української культури 

— поета Тараса Шевченка, митрополита Андрея Шептицького, історика 

Михайла Грушевського. Це начерки й рисунки, виконані олівцем або ж 

олівцем у поєднанні з чорною аквареллю (другий портрет М. Грушевського). 

У них розв’язуються різні завдання, пов’язані з виражальними можливостями 

лінії, штриха, світлотіні, але їх об’єднує дещо загальне — прагнення митця, 

як в іконі, показати не грубу матеріальність, а духовну основу образу. Дещо 

подібне тому, чого домагався Сезанн, коли, заперечуючи імпресіоністичний 

підхід, створював «свій образ». Але в Бойчука «свій образ» пов'язаний із 

національними коренями, які заглиблюються в багатовікові традиції 

іконописного мистецтва. 

Портрет митрополита А. Шептицького (29,9х20,8) виконано на 

ідентичному до портрета Тараса Шевченка світло-коричнуватому папері має 

підпис «Рисунок Бойчука», зроблений рукою Я. Музики. Такий самий підпис 

зберігся на двобічному малюнку із зображенням жіночих голів (24,2х16,2). Із 

лицевого боку — голова жінки, виконана олівцем із підмальованими 

штрихами коричневого та рожевими плямами акварелі. На звороті — шкіц-

рисунок олівцем жіночої голови з ледь окресленим тулубом і руками. Унизу 

підпис: «Рисунок М. Бойчука». Для обох портретів характерні видовжені 

носи та широко відкриті яскраво виражені очі «невізантійського» характеру.  

Виконаний тушшю малюнок «Пастушок» (27,8х18,6) за стилістикою 

відповідає відомим зображенням хлопця-пастушка, виконаними рукою 

М. Бойчука. Останньою є композиція «Біля яблуні» (22,2х15) (іл. 3.2.58), 

виконана темперою на картоні. Цю невеличку роботу, що має сліди нищення 

(її було розірвано чи переломлено навпіл по вертикалі), виконано в манері 

художника львівського періоду. Вона перегукується з відомими 

аналогічними композиціями, створеними у 1910–1914 рр. 

Звісно, ці твори потребують уважнішого й прискіпливішого 

дослідження, але їхнє місце походження, атрибуція та автографи Я. Музики, 

стилістика малюнків і подібність аркушів паперу, на яких їх створено, дають 
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можливість припустити, що створив їх М. Бойчук у часи перебування у 

Львові, вони є частиною колекції Я. Музики, яку було передано до ЛНГМ 

ім. Б. Г. Возницького. 

Простота ліній, суворість композиції та лапідарність виразу характерні 

для жанрових портретів, графічних робіт художника львівського періоду, у 

яких він намагається пізнати й розв’язати функції ясних і темних штрихів як 

одного з елементів оживлення площини.  

У 1910 р. Михайло Бойчук опрацьовує «Жінку з гусками», де помітна 

струнка система побудови композиції. Тут художник на перше місце 

виводить, як найголовніший компонент, лінію. Рух, життя, лінії, динаміка, 

напруженість — ось що цікавить Бойчука в цій праці. Аналізуючи лінію в 

цьому творі, переконуємося в тому, що художник не тільки віддає їй головну 

увагу, а вже добре осягає і виявляє всю природу лінії. Порівнявши нову 

працю з попередньою, доходиш думки, що він ще в ті часи цілком 

позбавився в композиційній побудові догматичності й шаблонності. Якщо 

першу річ (великого формату) опрацьовано для сприймання з далекої 

відстані й виконано за принципами монументального мистецтва, то «Жінку з 

гусками» Михайло Бойчук композиційно будує за іншим принципом. У ній 

все розраховано на сприйняття зблизька. 

У творі «Жінка з гусками» лінія стає за зразок вищої форми 

відображення реальності. Художник подає не самі елементи для 

опосередкованого сприйняття, а форму загалом. Цей твір має в собі 

приховану динаміку, він реальний і справді живе своїм життям. 

Характеристику жінки, її рух художник виявляє лінією. Вглядімося в 

постать, спробуймо проаналізувати. Тут виявлено найголовніше: внутрішній 

світ людини. Від жінки віє спокоєм споглядання. У ній прекрасно 

підкреслено та виявлено декілька постулатів творчості М. Бойчука, які 

глибші за натуралістичне письмо й реальну форму.  

У портретах М. Грушевського, митрополита Андрея Шептицького 

(іл. 3.2.47–54), Тараса Шевченка М. Бойчук іншим способом використовує 
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лінію, що в цих випадках стає в нього матеріалом, який виявляє тяжіння 

схованої і внутрішньої динаміки образів. М. Бойчук ставить і розв’язує нову 

проблему — вводить нові елементи задля більшого вираження загальних мас 

композиції, задля контрастності. Лаконічність, дисципліну лінії майстер 

доводить до максимуму. Він досягає того, що вже кожна лінія, штрих 

виправдовують себе, виконують свою особливу функцію. 

Із того самого періоду походить акварельна робота на картоні «Портрет 

М. Грушевського», яка зберігалася в музеї НТШ і була експонована в 

«Академічному домі» на вул. Супінського № 17 (тепер вул. Коцюбинського, 

21). 

Роботу «Орач» Михайло Бойчук написав темперою. Зображення 

будується широкими мазками, великими площинами кольору. Але й тут 

земля висвічує барвами. Свіжозорана й недоторкана, земля розгортається 

соковитими шарами бузкового, світло-зеленого, блакитного, вохристого, 

лазуревого, жовтого кольорів. Уздовж борозни, по горизонталі, рухаються 

брунатно-червоний кінь і орач у білому одязі і сонячному брилі. Вранішня 

блакить і тоненьке дерево доповнюють цей світ, сповнений якимись вічними, 

величними і такими звично-спокійними ритмами взаємодії людини і 

природи. Тут немає блискучої живописної техніки, монументальних 

масштабів твору, але є відчуття духу України. 

Засади, на яких ґрунтувалася система його живописної творчості, 

знайшли логічне втілення в рисунках художника. Прекрасний аналіз аркуша 

«Жіноча голова» наводить О. Сліпко-Москальців у монографії 1930 р.: 

«…він намагається пізнати й розв’язати функції ясних і темних штрихів як 

одного з елементів оживлення площі. Уважно приглядаючись до аналітично-

дослідчої роботи, ви кінець-кінцем побачите не голову жінки, а лише добре 

розв’язання проблеми взаємин світлого та темного штриха; білі штрихи 

одночасно і активізують, і розбивають верхню частину обличчя. Ритм 

темного штриха у нижній частині і світлішого у верхній виділяє, живить саму 

виразність і силу штриха, а з ним і площі. 
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Наведений аналіз вичерпно характеризує суть розвитку рисунку в 

структурі мистецьких пошуків М. Бойчука. Надзвичайно важливою, 

принципово новою якістю рисунку М. Бойчука, а отже й усієї його школи, 

став пошук структурних закономірностей, графічного означення явища, що, 

на думку дослідників, стало основною рисою всього західноєвропейського 

рисунку ХХ ст. Такий рисунок за суттю своєю надемоційний, метафізичний, 

узагальнений до рівня знаку; категорії простору та часу набувають 

абстрактності. Лінія стала найвідповіднішим щодо поставленого завдання 

засобом виразності рисунків М. Бойчука. Її ритмічні повтори не створюють 

відчуття імпресіоністичного руху, а завдяки вивіреності образу-знаку, 

усталюють форму, яка набуває ваги та завершеності. Особливо це відчутно в 

низці олівцевих портретів митрополита Андрея Шептицького (1910–1912, 

НХМУ), у рисунках «Дівчина» (поч. 1910-х рр., ЛНГМ), «Пастушок» (1920-

ті рр., НХМУ).  

Найбільш неовізантійською у творчості Михайла Бойчука видалася 

його темперна робота «Під яблунею» 1912–1914 рр. Постаті жінки та 

хлопчика розміщено тут «геральдично», симетрично від центральної вісі 

композиції — стовбура яблуні. Їхні ноги ритмуються зі стовбуром дерева і 

його корінням, а обличчя й руки прочитуються на тлі пишної крони, де листя 

розгортаються як квіти. Людина постає тотожною дереву, укоріненою в 

Землю. Вона розкриває свої сили в Небі. Тут прадавні язичницькі вірування 

набувають нової сили в християнській вірі про духовне сходження. 

Художник огортає свою родину сяйвом золота. Його Небо золоте. 

У композиції подано симетричне (відносно горизонтального центру) 

розташування землі — неба, крони — стовбура. Немає переваги. Людина 

гармонійно почуває себе в цьому світі, світі без суперечностей. У роботі 

середньовічний плетений орнамент, який веде свої витоки від тератологічної 

язичницької плетінки, символізує поєднання всього сущого, спадкоємність, 

він замикає зображення в самодостатній, непорушний світ. 



135 

 

До 1910-х років належать начерки й рисунки шести відомих на 

сьогодні портретів М. Грушевського авторства М. Бойчука: у ЛНГМ 

ім. Б. Г. Возницького зберігаються два рисунки, що надійшли з колекцією 

Я. Музики (папір, графітний олівець, 29,7x45,2; папір, чорна акварель, 

31,3x22,4), а в НМЛ — ескіз, виконаний аквареллю й темперою на 

пролевкашеному картоні (51x39, походить із Музею НТШ, інв. ч. 

Музею НТШ — 31751), на звороті якого — олівцевий начерк зверненого 

головою вліво ягняти. З огляду на те, що збереглися лише поодинокі 

твори М. Бойчука (чимало було знищено, зокрема, того ж 1952 р.), цей 

практично невідомий дотепер ескіз набуває особливого значення.  

Досі було відомо тільки про три портрети М. Грушевського роботи 

М. Бойчука. В останні роки видано фундаментальні каталоги, монографії та 

статті, присвячені творчості основоположника українського монументалізму, 

які репродукують три портрети видатного вченого [6]. І от у травні 2016 р. 

виявлено ще три роботи. Ці твори в ескізах та завершених композиціях 

збереглися із зображувальними матеріалами львівського архіву 

М. Грушевського «Архів Грушевського». За стилістикою вони подібні до 

відомих портретів історика роботи М. Бойчука, а дослідження взаємин 

науковця й мистця дають підстави датувати їх початком 1910-х років.  

Ознайомлюючись з мистецькою спадщиною, М. Бойчук не міг не 

помітити того, що в минулій мистецькій культурі художники-майстри 

блискучо розробили проблему форми, володіли принципами побудови 

художнього твору й організації площини, незалежно від змісту та образу. 

М. Бойчук добре вивчив і зрозумів спрямованість нового 

західноєвропейського мистецтва, нові художні завдання та течії. «Глибше 

розуміння Бойчуком найновіших мистецьких течій допомогло йому не 

розгубитись і стати на власний шлях» [293 с. 12]. Він, як науковець, глибоко 

аналізує минулі художні форми й намагається пізнати природу 

образотворчого мистецтва.  
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Як вважає О. Сліпко-Москальців, М. Бойчук «зрозумів, що раніш ніж 

користуватися з властивостей матеріалу та братися до організації його, треба 

вивчити як саму техніку мистецтва, так і всі своєрідні особливості самого 

матеріалу. Ось через що М. Бойчук, подібно до Пікасо, Сезана, Гогена і 

інших художників Заходу, заглибився в аналізу специфічних властивостей 

мистецтва та природи його. Він, як учений, поринає в аналізу минулих 

мистецьких форм і намагається пізнати, забуту художниками-ілюстраторами 

нових віків, природу самого образотворчого мистецтва» [293, с. 27]. 

Потрібно визначити у пластично-образній структурі твору особливу 

функцію кольору, як образу нарівні з формою. Колір займає своє законне 

місце в образно-емоційній структурі твору. Особливістю стилістики творів 

М. Бойчука є своєрідна протидія зовнішніх і внутрішніх сил, що, як відомо, 

притаманна кожній пластичній формі, кожному художньому об’єму. В 

образній системі переважали форми, насичені активною внутрішньою 

енергією, що наче «розпирає» форму, надаючи їй наповненості, округлості, 

самостійної значущості, що й було особливістю стилістики. Будуючи 

композицію твору, М. Бойчук акцентував на контрастах рухів, характерів, 

лінійних ритмів, але не заради поверхової стилізації, а для виявлення 

внутрішнього змісту. 

Відмовляючись від ілюзорності, М. Бойчук спирається на закони 

декоративного мистецтва. У його проектах настінних розписів і в станкових 

живописних, і в графічних творах монументальне — це не просто велике чи 

площинне, монументалізм його робіт — це організованість простору, 

стилізація образу, при якій відкидається все випадкове. М. Бойчук вважав, 

що запозичений від давньоукраїнського іконопису принцип оберненої 

композиції (відмова від лінійної перспективи) не руйнує образ людини в 

монументальному творі, а навпаки — дає змогу акцентувати на 

найголовнішому. 
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Мова ліній цікавить М. Бойчука, її він робить центром уваги. Таким 

підходом до розв'язання мистецьких завдань Бойчук виявляє справжню 

природу і властивість образотворчого мистецтва.  

Період 1913–1914 рр. приносить для Михайла Бойчука нові перемоги в 

галузі рисунку. Яскравий доказ цього — його «Чабан». Тут у простих, 

виразних лініях він подає вищу форму опосередкованого сприймання, 

тяжіння та кришталевої прозорості повітря, а також майстерно врівноважує 

всі ці елементи. Тут ми бачимо дещо відмінне від попереднього. Новим 

способом трактується сама фігура, що яскраво підкреслюється композицією 

штриху. У цьому творі постать стає найголовнішим композиційним еле-

ментом, якому підпорядковуються всі інші. Тут годі шукати того трактування 

постаті, яке ми бачили в його «Жінці», де постать танула в формально-

фаховій монументальній композиції. 

Художник взаємним підкресленням похилих ліній, струнких форм 

хлопця та поземних ліній, подає характеристику постаті досить чітко. 

Виявлення й підкреслення своєрідним способом хмар — по суті пасивного 

дійового чинника, закутого в собі, — ще більше підкреслює передній план, 

зокрема постать. 

«Дівчина» (початок 1910-х рр., папір, темпера, акварель, 25х16,8), на 

звороті «Начерк чоловіка, що грає на віолончелі». Увагу глядача привертає 

фіолетово-бузковий колір, нанесений за принципом симетрії — із лівого та 

правого боку картини. Дівчину зображено у профіль. Її постать розташовано 

ліворуч, і вона займає рівно половину картини; її виписано в сірій одежі, 

фіолетовій хустці на коричнево-золотому тлі. Праву половину картини 

займають гармонійно поєднані контрастні фарби: оранжева, жовта, бузково-

фіолетова, блакитно-зелена, шоколадно-коричнева, аквамаринова й чорна, 

нанесені мазками. Чоло дівчини схилене в задумі, погляд спрямований 

кудись униз, а руки підняті в жесті доторку, тобто зображені в русі. У такому 

випадку ці «малозмістовні», на перший погляд, кольорові мазки 

символізують вітраж, до якого дівчина хоче доторкнутися.  
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Штрихи, якими зображено постать, — чіткі, прямі або ж злегка 

заокруглені, форми тяжіють до геометричності. Уся прорисовка портрета 

вказує на те, що автору імпонує монументальний стиль. Обличчя дівчини 

нагадує лики святих у візантійській традиції. Це враження посилюється тим, 

що обличчя зображено у профіль, як обличчя молільниці, й має колір старої 

монети (рідкісний відтінок бруднувато-жовтого), що свідчить про її 

віддаленість від земного життя.  

У «Жіночому портреті» (початок 1910-х рр., папір, темпера, олія,  

27х21) художник зобразив жінку, використовуючи кращі традиції 

європейського портрета, зокрема модерного поєднання народного й 

«салонного» малярства. Риси народного примітиву, характерні для народної 

картини, бачимо в деталях.  

Виконані в кольорі композиції, створені шляхом пластичного відбору й 

узагальнення структури, сприймаються як символічні, часом опоетизовані 

образи з життя («Орач», «Плач Ярославни» та ін.).  

У невеликих і, здавалося б, незавершених «пробах», залишених ніби 

мимохідь на випадкових кусниках картону, фанери або паперу, насправді 

постає серйозний пошук нового естетичного канону — демократичного 

національного типу, що брав би свій початок від простодушних зображень 

Богоматері в іконах народних майстрів і розвивався на основі спостережень 

реальності з гідною стриманістю, без сентиментального замилування, 

притаманного творінням стилізаторів. У численних зображеннях дівчат та 

жінок відчувається цільність авторської позиції, відшліфованість ідеї, далекої 

від запобігань перед смаками публіки [315]. 

Названі вище та інші, виконані в кольорі, композиції створено шляхом 

пластичного відбору й узагальнення структури, внаслідок чого вони 

сприймаються як неперехідні, символічні, народно-пісенні образи життя 

(«Орач», «Плач Ярославни» та ін.). 
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Неовізантизм М. Бойчука у своєму зверненні до національних коренів 

та найновіших досягнень європейського мистецтва саме тим і вирізнявся, що 

відроджував національну самобутність української художньої культури.  

Окремо варто зауважити вплив видатних діячів того часу 

М. Грушевського та А. Шептицького на світогляд художника. Їх моральна та 

матеріальна підтримка дала змогу майбутньому майстру ознайомитися з 

культурною спадщиною та досягненнями визначних європейських 

культурних центрів: Відня, Кракова, Венеції, Флоренції, Мюнхена, Парижа 

— та отримати професійну фахову освіту.  

З-поміж серії рисунків, ескізів, прорисовок на особливу увагу 

заслуговує графічний твір М. Бойчука «Обкладинка книжки А. Доде. 

Пригоди Тартарена з Тараскону» (1912 р., дереворит). Ілюструючи дотепні 

оповідання французького письменника про пригоди відомого мисливця на 

левів пана Тартарена з Тараскону, М. Бойчук зобразив на обкладинці книги 

лева, що встав на задні лапи — типовий для геральдики персонаж. У лапах 

лева, на надрукованому у виданні варіанті гравюри, з'являється герб із 

зображенням зайця, чим художник уникає темної плями необробленої 

площини праворуч на підготовчому відбитку гравюри і досягає своєрідного 

сріблястого візерунку тла.  

Зорієнтованість М. Бойчука на національні традиції середньовічної 

культури перегукувалася з певними традиціями художнього розвитку в 

різних країнах Європи. Тож неовізантизм Бойчука був однією з об’єднуючих 

ланок між українською культурою і європейським художнім процесом [315]. 

З поверненням на Батьківщину світоглядні та мистецькі орієнтири митця 

сформувалися остаточно. 

Станкові твори М. Бойчука, виконані у львівській майстерні, доносять 

культурно-мистецьку атмосферу Львова, коло зацікавлень львівської 

інтелігенції. Є тут дві, теж дотепер невідомі, натурні зарисовки 

М. Грушевського. Чималий науковий інтерес представляє серія зображень 

митрополита А. Шептицького, за якою можна простежити поступовий 
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процес перетворення начерку з натури в синтетичний, узагальнений і 

монументальний образ. Через багато років саме цей портрет упорядник 

каталога VIII виставки АНУМ поміщає на титульній сторінці [315]. М. 

Бойчук вважав, що «артист мусить бути ремісником-творцем», а тому молоді 

митці прагнули осягнути за висловом М. Бойчука «тайну добирання, 

приряджування й уживання старих матеріалів, пізнати натуру каменя, 

металу, дерева, властивості фарб і клеїв». 

 

3.3. Музейно-реставраційна діяльність М. Бойчука 

Новою сторінкою в історії культурного життя Галичини стало 

заснування у Львові митрополитом Андреєм Шептицьким Церковного 

музею. Управа Церковного музею найперше розпочала систематичну 

реставрацію книгозбірні та ікон. Реставрація ікон здійснювалась Станіславом 

Дембіцьким, знавцем давніх та сучасних методів реставрації, та 

С. Крупським. Трохи пізніше до них приєднався ще один знавець 

іконописної справи Модест Сосенко (працював з 1907 по 1914 рр.), а пізніше 

— і Михайло Бойчук (1910–1914). У музеї він займається консервацією 

цінних ікон XV–ХVI ст. Через важливість збірок Церковного музею для 

української справи і її постійне зростання, митрополит вирішив передати цей 

заклад «Українському народу Галицької Руси для прилюдного ужитку». Для 

цього було обрано Кураторію (опікунську раду), яка складалася з 

представників церковної влади та науковців. Національний музей став 

осередком не тільки збирання давньоукраїнської іконописної спадщини, але 

й важливим варштатом модерного українського образотворчого мистецтва, 

що черпало натхнення з іконописної традиції. Власне, завдяки співпраці з 

Національним музеєм М. Сосенко, М. Бойчук і П. Холодний змогли 

розвинути оригінальний мистецький напрям — неовізантинізм. М. Бойчук у 

стінах НМЛ створив школу консервації та реставрації творів іконопису.  

У 1910-х роках у НМЛ запроваджувались нові принципи 

реставраційної діяльності. Зародження музейного напряму реставрації в 
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Україні було пов’язане з початком роботи у цьому музеї М. Бойчука як 

«консерватора іконного відділу» (з осені 1910 р.). Традиційно датою її 

народження вважали 1938-й — рік заснування Державних науково-дослідних 

реставраційних музейних майстерень (тепер ННРЦ). М. Бойчук вважав 

реставрацію окремим видом професійної мистецької діяльності. Праця в 

галузі реставрації відповідала творчим пошукам художника, оскільки давала 

можливість детально дослідити пам’ятки середньовічного живопису, у яких 

М. Бойчук, його учні та послідовники вбачали основу для створення нового 

українського мистецтва. У той же час саме реставрація дала змогу на 

практиці втілити ідею національного відродження українського 

образотворчого мистецтва. Значний вплив на формування уявлень 

М. Бойчука про засади реставраційної діяльності мало спілкування у 1910-

х рр. із відомими теоретиками реставрації Росії — М. Реріхом і 

П. Покришкіним. Також велике значення для М. Бойчука-рестаратора мали 

особисті контакти з діячами української культури — А. Шептицьким, 

М. Грушевським, В. Кричевським, К. Шероцьким та ін. Ці знайомства дали 

можливість зблизитися з науковими і культурними установами (археологічні, 

історичні, реставраційні товариства тощо).  

М. Бойчук вивчав давнє мистецтво різних епох і культур, і передусім 

— візантійське й давньоруське. Він спочатку досліджував особливості стилю, 

через вивчення зразків і глибоке студіювання теоретичних праць опановував 

техніку фрески та ікони. М. Бойчук вважав, що «артист мусить бути 

ремісником-творцем» і добре вивчити «тайну добирання, приряджування й 

уживання сирих матеріалів», пізнати «натуру каменя, металу, дерева, 

властивості фарб і клеїв» [270, с. 15-16]. Уникаючи механічного перенесення 

ознак стилю в сучасний матеріал, митець відкривав для себе особливості 

давніх живописних технік. Це надавало йому широкі можливості для творчих 

пошуків, а крім того, ставило у виключне становище у сфері знань про 

давньоруське малярство: краще розуміти, як тоді казали, хвороби пам’яток та 

способи їх лікування. 
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І. Свєнціцький 1913 р. у статті в газеті «Діло» [281] називає 

реставраційну працю М. Бойчука «умієтним чищенєм памятників старинної 

іконографії». Тут також сказано, що художник реставраційні роботи 

регулярно проводив у 1912–1913 рр.  

В іконі «Розп’яття» із зображенням Симка та Єви Матковських (дерево, 

темпера, 1730-ті рр.), яку М. Бойчук відреставрував 1912 р. в НМЛ, 

реставраційний левкас покладено вибірково, у семантично важливих місцях 

зображення, і тонований аквареллю, так званим нейтральним тоном. Отже, 

логічно припустити, що М. Бойчук свідомо уникав реконструктивних 

доповнень живопису. 

У роботі над реставрацією ікон М. Бойчук не торкався тих місць, де 

фарби було дуже мало, щоб ще більше не зруйнувати, не доповнював ці 

місця власними прокладками і додатковим левкасом, не прасував праскою 

ікону, щоб позбутись пухирців і, врешті, не застосовував оліфу, яка руйнує 

поверхню. Не застосовував нашатирний спирт для очищення забруднень та 

інші неефективні засоби реставрації. Як зазначає дослідниця О. Тимченко, 

основними принципами реставрації М. Бойчука були «акцентованість на 

консерваційних заходах і на процесах розкриття від забруднень і потемнілих 

покривних шарів; мінімальний обсяг реставраційних доповнень. 

Застосування митцем принципів реставрації середньовічного сакрального 

мистецтва, відмінних від існуючих у тогочасній реставраційній практиці (які 

можна віднести до комерційного та церковно-археологічного напрямів 

реставрації)» [188]. Ці принципи зафіксовано у статті М. Бойчука щодо мети 

і завдань реставрації (опублікованих ним 1912 р. у журналі «Русская 

художественная летопись» і висловлених у листі до М. Грушевського того ж 

часу), а також в матеріалах І. Свєнціцького (у львівській пресі та виданнях 

НМЛ). 

Серед широкого діапазону проблем музейної діяльності першого 

довголітнього директора музею доктора Іларіона Свєнціцького реставраційна 

справа була однією з визначальних. Тому реставрація постійно цікавила й 
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митрополита А. Шептицького. Підтвердженням цього є митрополичий лист 

[288, с. 106] до директора музею від 20 березня 1912 року з Лаврова у справі 

самовільної реставрації ікон сторожем музею. Щоб краще зрозуміти, про що 

йде мова, зацитуємо фрагмент спогадів І. Свєнціцького з VI розділу «Фахова 

спеціялізація по консервації зібраного» із збірника «Двайцятьпять-ліття 

Національного музею у Львові»: «Одного ранку застав управитель музею 

служителя Иосифа Міляновського біля великої дошки долинсъкого 

Страшного Суду, яка не захотіла послухатися книжних приписів і заходів 

Сосенка..., а послухала Иосифа, що чисто механічним способом — пучкою 

великого пальця зісукував бруд зі шклива ікони, від часу до часу при помочі 

скоринки військового «комісняка». Мимо найострішої і рішучої заборони 

робити це, довголітній послужник маляря Яна Стики всетаки не міг побороти 

в собі свого «мистецько-консерваторського замилування і тихцем після 

закінченого порядку в музею повертав до начатого відчищування. Край цему 

положив приїзд до Львова Михайла Бойчука. Хорі музейні ікони найшли 

наконець справжнього лікаря» [89, c. 18]. Михайло Бойчук був справжнім 

знавцем своєї справи й повністю змінив реставраційну роботу в музеї. 

Зауважимо, що низка теоретично обґрунтованих праць Іларіона 

Свєнціцького, зокрема «Консервація і реставрація історичних пам'яток 

церковного мистецтва» (Львів, 1932), є свідченням його активних дій у 

реставраційній сфері, що були спрямовані на збереження пам'яток 

української минувшини, ініціатором яких він і був. Варто зазначити, що 

майже у всіх опублікованих щорічних звітах НМЛ було подано загальні 

відомості щодо консерваційних робіт, які проводились і в музеї, і за його 

межами. Не можна не згадати і про активну участь доктора І. Свєнціцького у 

з'їздах музеологів Галичини, на яких обговорювали реставрацію. Зокрема 

відзначимо з'їзд «Союзу музеїв у Польщі», який відбувся 1936 року у Львові, 

де консервація в НМЛ була окремою темою засідань, на якому і виступив з 

доповіддю Іларіон Свєнціцький. Принагідно зауважимо, що в листі 

митрополита до Іларіона Семеновича від 7 липня 1938 року згадується про 
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один із з'їздів «делегатів польських музеїв», відомості про який цікавили 

митрополита А. Шептицького. Під керівництвом доктора І. Свєнціцького, з 

його комплексним підходом та цілісним баченням різних аспектів 

реставраційних робіт, проводилась масштабна робота із залученням 

відповідно підготовлених музейних фахівців реставраційної справи (про що 

постійно дбав директор музею, організовуючи їм навчання у Києві, Москві, 

зокрема у відомій майстерні Ігоря Грабаря). Це дає повне право 

стверджувати, що з ініціативи директора музею в Галичині було закладено 

основу реставраційного центру, а НМЛ, відповідно, був його першим чинним 

осередком. Зазначимо, що заслуга доктора І. Свєнціцького і в атрибутуванні 

тисяч пам'яток українського станкового середньовічного малярства, і в 

запровадженні каталогізації музейних творів іконопису. 

Також І. Свєнціцький наголошує на тому, що М. Бойчук був справжнім 

знавцем своєї справи й повністю змінив реставраційну роботу в музеї. А 

низка теоретичних праць Іларіона Свєнціцького, зокрема «Консервація і 

реставрація історичних пам'яток церковного мистецтва» (Львів, 1932), 

свідчить про його наукове зацікавлення цариною реставрації.  

М. Бойчук вважав реставрацію окремим видом професійної мистецької 

діяльності. Праця в галузі реставрації відповідала творчим пошукам 

художника, оскільки давала можливість докладно дослідити пам’ятки 

середньовічного живопису. 

М. Бойчук добре вивчив і зрозумів спрямованість нового 

західноєвропейського мистецтва, нові художні завдання та течії. «Глибше 

розуміння Бойчуком найновіших мистецьких течій допомогло йому не 

розгубитись і стати на власний шлях» [293, с. 12]. Він, як науковець, глибоко 

аналізує минулі художні форми і намагається пізнати природу 

образотворчого мистецтва. Проявив себе як науковець-дослідник і аналітик. 

З його теоретичних напрацювань назвемо статті, присвячені проблемам 

реставрації, народних промислів та професійного мистецтва, роздуми про 

розвиток сучасного мистецтва й монументалізму, розроблену ним навчальну 
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програму для студентів Київського художнього інституту, роздуми про 

мистецтво. 

Детальну обізнаність у тонкощах реставрації, орієнтування на передові 

думки свого часу виявляє М. Бойчук у статті «Несколько замечаний по 

поводу реставрации живописи в России» [48, с. 220–222.]. Він зауважує, що 

своєю турботою про пам'ятки, не опертою на справжнє розуміння стану 

збереженості, люди їх знищують «гірше вогню, води і зуба часу». Пише про 

реставраторів, які, не знаючи старовинних прийомів письма, зішкрябують 

верхній шар давнього живопису, гадаючи, що це пізні записи. Бойчук 

висловлює тривогу щодо впертої схильності реставраторів, незважаючи на 

тогочасне багатство наукових відкриттів, користуватись шаблонними, 

недоречними і малопродуманими способами традиційної реставрації (такими 

як застосування нашатирного спирту, цибулі, слини, оліфування ікон після 

реставрації та ін.). Зауважуючи, що останнім часом помітно зросла 

зацікавленість старовиною М. Бойчук висловлює надію, що цей процес 

підніме також і питання про мистецтво реставрації, висвітлить усі наявні тут 

недоліки. «Адже зруйнувавши раз у давньому предметі те, що в ньому є 

суттєвим і єдино прекрасним, ніколи не відновиш його справжнього лиця» 

[248, с. 220–222.]. У листі до М. Грушевського М. Бойчук відвертіше виражає 

своє ставлення до реставраційних робіт другої половини XIX ст.: «То й не 

досить того, що вже тілко намарнували давнійшими літами в Київі і 

послідними в Новгороді
10

, то чую збирають ся ще тії останки, що ще 

схоронились в Софійській церкві і Михайлівськім монастирі в Київі, 

«реставрувати». Як подумаю, що з того може вийти, то мені волосся дубом 

встає. Не знаю, може, як-небудь вдасть ся запобігти тій загибелі» [48]. Ці 

останні слова можна вважати програмними: протягом 1910–1920-х рр. 

Михайло Бойчук постійно опікується долею видатних пам'яток 

давньоруського і старого українського мистецтва. 

                                           
10

 Очевидно, маються на увазі сумнозвісні поновительські реставрації фресок Софійського собору у Києві (1843–1853) 

та Софійського собору в Новгороді (1893–1900). 
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Зауважимо, що роботи з реставрації, як це було прийнято з другої пол. 

XIX ст., контролювали науковці-археологи. Так, представники Російського 

археологічного товариства (Петербург) — Д. В. Айналов та 

В. О. Покровський — стежили за виконанням реставраційних робіт над 

іконостасом церкви у с. Лемеші (під Козельцем), що їх провадили упродовж 

1913–1915 рр. М. Бойчук, М. Касперович, Г. Шрамм.  

У НТШ М. Бойчук в 1912–1913 роках працював над облаштуванням 

музею. Першою домівкою музею НШТ були «кілька невеличких і зовсім 

невідповідних кімнат» «Академічного Дому» при вул. Супінського, «стрих 

камениці та читальна саля Бібліотеки»… Такі умови не могли забезпечити 

належного опрацювання та збереження експонатів, і тому Виділ НТШ 

вирішує перенести музей у нове приміщення. Далі варто процитувати уривки 

музейного звіту за 1912 рік: «Останнє чвертьріччя 1912 року принесло важні 

переміни в житю і розвитку Музея: На засіданнях на 19. VI і 10. VIII. 1912 р. 

Виділ Товариства ухвалив призначити на приміщення Музея осібне 

помешканє в новонабуті Товариством великій каменици на розі 

ул. Чарнецького і Куркової, що перед тим... складалося з 7 кімнат... Роботи 

про пристосуваню помешканя під музей розпочато ще в кінці вересня під 

головним доглядом члена Виділу Товариства совітника Г. Пежанського і 

інженера Я. Ганкевича на підставі пляну виробленого в купі з головою 

Товариства проф. Грушевським та Управою Музея. В тих цілях 4 великих 

кімнати від ул. Чарнецького перероблено на 2 просторі салі..., а при участи 

артиста-маляра М. Бойчука, котрому виділ віддав артистичний догляд за 

репараціями та пристосуванєм убікацій під музей, направлено і почасти 

помальовано підлогу в салях, помальовано стіни і стелю, повправлювано в 

вікна від подвір'я і в вихідні двери ґрати (після зладженого М. Бойчуком 

рисунку — на взір ґрат, типових для старих українських церков і будинків)... 

Справами репарацій та пристосування помешкання під Музей пильно 

займався також проф. Грушевський і персонал Музея. В теперішнім своїм 

стані льокаль Музея складається з п'яти саль. І салю займає природничий 
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відділ, II і III — відділ етнографічний, IV — (вона також разом з тим є салею 

для Загальних зборів Товариства) — відділ передісторичної археології, а V — 

відділ історичної археології» [446, арк. 3]. Отже, попри величезну зайнятість, 

численні наукові, видавничі та редакційні справи, наприкінці 1912 р. голова 

НТШ професор М. Грушевський опікується влаштуванням музею НТШ в 

новому приміщенні, а член Товариства з 1912 року артист-маляр М. Бойчук 

наглядає за переплануванням кімнат першого поверху, упорядкуванням та 

оздобленням нових музейних залів, за давніми взірцями робить ескізи 

захисних ґрат на вікна й двері, а можливо, навіть виконує розписи. Відповідь 

на ймовірність фресок М. Бойчука дасть лише реставраційне дослідження; на 

щастя, будинок НТШ по вул. Чарнецького, 24 зберігся. Очевидно, М. Бойчук 

брав участь і в побудові музейної експозиції: до порад та допомоги 

художників музейні працівники звертались у всі часи. У звіті за 1912 рік 

читаємо: «... від д. Бойчука прийнято в депозит музея 2 старі церковні образи, 

котрі вже й вивішені на відповіднім місці в салі історичної археології» [88, 

арк. 2; 278]. 

1914 р. на замовлення Російського археологічного товариства живопис 

церкви в с. Лемеші на Чернігівщині (ікони з іконостасу) реставрував 

М. Бойчук разом з М. Касперовичем. Зберігся лист Д. Айналова до родини 

Лазурських, який стосується зібрання громади села Лемеші (у приміщенні 

Лемешівської земської школи) з приводу реставраційних робіт у церкві. 

М. Бойчук був присутній і на зібранні за головування Айналова (осінь 1917 

року). Можливо, що він також був одним із дійових осіб цієї події. На 

сьогодні церква не має позолоти, тому що саме золотив золотар, сказати 

важко. Однак важливим є апелювання звичайних селян до авторитету 

Д. Айналова. З листа випливає, що сам він головував на зібранні і 

спрямовував його хід у вигідне для художників русло. За листом, Айналов 

виявляв суто корпоративну етику, і селяни сплатили досить значну суму за 

реставраційні роботи.  



148 

 

З іншого боку, інформація про події в Лемешах є цікавою як з погляду 

пам’ятки, що залишається і досі малодослідженою, так і історії повсякдення 

на Чернігівщині початку ХХ ст. Громада розглядала поновлення іконостасу 

та позолоту верхів місцевої церкви. Лемешівська церква трьох святителів 

Григорія Богослова, Василя Великого та Йоанна Золотоустого 

(Трьохсвятська) належить до перлин українського бароко, хоча й з 

помітними елементами класицизму. Вона збудована «на могилі» чоловіка 

Григорія Наталею Розумихою, звісно, за підтримки дітей — Олексія та 

Кирила Розумовських.  

 

3.4. Науково-теоретична спадщина 

Глибока ерудованість, оригінальна інтерпретація фактажу, влучні 

аналогії з українською й світовою культурою, зрештою, блискуча мовна 

стилістика — це визначальні риси, притаманні теоретичним нотаткам 

М. Бойчука. 

Ось із яких думок утворилася концепція неовізантизму М. Бойчука: 

«Мистецтво шукає собі ґрунт у того народу, де воно розвивається; але як 

тільки твір мистецтва виростає, він робиться інтернаціональним... Мистецтво 

не зупиняється де-небудь і на чому-небудь. Воно йде, рухається, проходить 

всі народи і тільки в кожнім своєрідно проявляється... Ми будемо будувати 

міста, розписувати будови — ми повинні створювати велике мистецтво. (Ми 

— в розумінні як всіх тих, хто разом з нами думає і розуміє, так і хто буде 

продовжувати традиції — це наш творчий шлях). Митець сучасності буде 

справжнім майстром і творцем великого майбутнього тоді, коли він з 

позачасовим (завжди сущим) світовим мистецтвом зіллється не поверхневим 

літературним знайомством (ознайомленням), а практичним проникненням і 

всебічним вивченням творчості художніх культур. Митець, майстер, котрий 

своїми руками творить і бачить в творчості попередніх побратимів не 

цінності старовини (старовинні цінності), а живу цінність творчості. 

Мистецтво повинно користуватися досвідом, як і всяке ремесло і наука. Що 
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було б, коли стали б винаходити, вишукувати нові фарби (кольори), а до того 

не займалися малярством... Вільна людина, яка вільно мислить, їй нічого 

боятися будь-якого матеріалу — взірців, — боячись втратити себе. Вона 

використовує все, — і на досвіді як на фундаменті буде будувати далі» [20, с. 

21]. Цю концепцію він поширить і серед інших світлих умів, яким розвиток 

українського малярства стане небайдужим. Згодом митець зрозуміє: 

«Тяжкою дорогою я дійшов до свідомости і розуміння, чим є велика 

декорація монументальна, в чім міститься штука оздоблення Дому Божого... 

як приглянувся багатим формам штуки візантійської в церквах і палатах 

Венеції та й других міст північної Італії. Се мене навело на тоту дорогу, по 

якій я ступаю. Відтогди став я покірнішим і вірним традиціям, що передали 

нам мистці візантійські» [20, с. 21]. 

Михайло Бойчук не лише заснував новий напрям в українському 

мистецтві ХХ ст. − бойчукізм, а й своєю творчою, педагогічною і 

теоретичною діяльністю долучився до створення цілісної, теоретично 

обґрунтованої концепції розвитку українського мистецтва.  

Тож творча та теоретична спадщини видатного художника вимагають 

вивчення та осмислення, зокрема важливо виявити, як формувався творчий 

метод художника. Адже феномен бойчукізму має величезне значення для 

української культури ХХ століття і є непересічним національним явищем в 

образотворчому мистецтві. Докладне дослідження теоретично-

публіцистичної спадщини Михайла Бойчука дає змогу глибше вивчити різні 

аспекти його професійної діяльності та зрозуміти, як відбувалося 

становлення його як художника, зокрема впродовж паризького та львівського 

періодів творчого шляху. На основі вивчення теоретичних напрацювань 

вимальовуються основні принципи художнього методу митця.  

Теоретична спадщина художника є невеликою за обсягом. Це статті на 

тему розвитку народного та професійного мистецтва України початку ХХ ст., 

формування реставраційної справи того часу, а також епістолярій, записи та 
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спогади учнів, навчальні програми, виступи на конференціях та ін. Ці 

матеріали розкривають багатогранність постаті Бойчука. 

Михайло Бойчук добре розумів спрямованість нового 

західноєвропейського мистецтва, нові художні завдання та течії. Це дало 

змогу митцю виробити власний шлях у мистецтві ХХ століття. Про це 

говорить К. Сліпко-Москальців у першій монографії про творчість 

М. Бойчука, виданій у Харкові 1930 р. «Глибше розуміння Бойчуком 

найновіших мистецьких течій допомогло йому не розгубитись і стати на 

власний шлях» [293, с. 12]. Він, як художник, науковець, педагог, глибоко 

аналізує художні форми давнього й сучасного йому мистецтва, намагається 

пізнати природу образотворчого мистецтва. Із його теоретичних 

напрацювань варто згадати статтю «З нагоди Коломийської вистави 

українського домашнього промислу» [45], де автор критично оцінює 

експоновані предмети ремесла (різьба, ткацтво, кераміка тощо), намагається 

прогнозувати розвиток народних промислів та мистецтва загалом на початку 

ХХ ст. 

Обізнаність у тонкощах реставрації та власну спрямованість на 

провідні тенденції свого часу виявляє М. Бойчук у статті «Несколько 

замечаний по поводу реставрации живописи в России» [48]. Художник 

докладно аналізує розвиток реставраційної справи в Російській імперії та її 

проблеми, а також визначає низку провідних тенденцій у реставрації та 

консервації творів мистецтва того часу, що пізніше стали основою музейної 

реставрації в Україні на початку ХХ ст. 

Тут варто виокремити кілька основних напрямів: дослідницька праця 

(розвиток реставраційної справи), художня критика (огляд виставки 

народного промислу в Коломиї) та роздуми про розвиток мистецтва від 

найдавніших часів до початку ХХ ст., які доступні нам завдяки нотаткам 

Є. Бачинського [20; с. 16–21] та учнів М. Бойчука.  

Творча й теоретична діяльність Михайла Бойчука, яка у період 1910–

1914 років пов’язана зі Львовом, є своєрідним відображенням динаміки 
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складних суспільно-політичних і культурно-мистецьких процесів першої 

половини ХХ ст. і значною мірою визначила основні тенденції розвитку 

творчої та педагогічної діяльності художника в наступному періоді його 

життя — у Києві. 

Значний вплив на формування уявлень М. Бойчука про засади 

реставрації справило спілкування у 1910-х рр. із відомими теоретиками 

реставрації в Російській імперії — Д. Айналовим, М. Реріхом і 

П. Покришкіним. Також велике значення для М. Бойчука-реставратора мали 

особисті контакти з діячами української культури — А. Шептицьким, 

М. Грушевським, І. Свєнціцьким, В. Кричевським, К. Шероцьким та ін. Ці 

знайомства дали можливість зблизитися з науковими й культурними 

установами (археологічними, історичними, реставраційними товариствами 

тощо).  

У згаданій вище статті М. Бойчука про реставраційну справу досить 

докладно описано роботу самого художника над реставрацією ікон у 

Національному музеї у Львові. М. Бойчук дуже ретельно аналізує основні 

процеси реставрації та консервації ікон [48; с. 220–222]. Підтвердженням 

цьому є ікона «Розп’яття» (1730-ті рр., дерево, темпера), яку М. Бойчук 

відреставрував 1912 р. Реставраційний левкас було покладено вибірково, у 

семантично важливих місцях зображення, і затоновано аквареллю, так 

званим нейтральним тоном. Отже, логічно припустити, що М. Бойчук 

свідомо уникав реконструктивних доповнень живопису, про що він зазначає 

також у своїй статті. Особливу увагу художник звертає на непрофесіоналізм 

у реставраційній справі, зокрема наголошує на тому, що це руйнує художній 

твір «гірше вогню, води і зуба часу» [48; с. 222].  

Роздуми Михайла Бойчука про роль мистецтва в суспільному житті, 

про формування українського стилю в мистецтві були не тільки на часі і 

вирішували не лише суто «українське питання» (хоч митець і наголошував на 

особливій цінності національної художньої спадщини), вони стали 

підґрунтям створення його школи монументального мистецтва.  
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Ґрунтуючись на висловах М. Бойчука, К. Сліпко-Москальців у 

монографії про художника зазначає: «Монументаліст Бойчук, художник-

емпірик, на початку своїх мистецьких шукань, аналізуючи мистецьку 

культуру, намагався знайомитись із тим дійсно клясичним досвідом 

художників, що зібрано в ділянці орнаментально-декоративних 

монументальних мистецтв або станкових з монументально-декоративним 

настановленням. Дійсно, у ділянці композиційних розв’язань, фактурної 

культури та культури рисунку майстри минулого були міцно озброєні» [293, 

с. 14]. 

У програму монументального малярства М. Бойчука увійшли основні 

положення з його теоретичних напрацювань львівського періоду творчості, 

які можна сформулювати у п’яти постулатах: 

1) досягнення синтезу мистецтва засадами монументалізму; 

2) монументальне малярство здебільшого зумовлюється архітектурним 

середовищем (формами, об’ємами); 

3) обізнаність художника з іншими видами мистецтва (графіка, 

кераміка, книжкова мініатюра); 

4) досягнення творчих пошуків колективним методом. М. Бойчук 

вважав, що без дискусії не може бути єдності думки;  

5) обов’язкове застосування художнього досвіду минулих епох. 

Ще один аспект теоретичних роздумів можемо спостерігати у статті «З 

нагоди коломийської вистави українського домашнього промислу» [45], де 

Михайло Бойчук оглядає виставку творів народного художнього промислу 

етнорегіонів Західної України, Київської та Полтавської губерній. Митець 

констатує факт непрофесіоналізму у формуванні експозиції й відбору самих 

експонатів: «Повстає тепер великий заколот про штуку тай промисел; 

пишуть про сю справу найбільше нефахові люде, а крім них і фахові, та 

замість вияснить діло, чим-би корисно було займатись ремісникам і до чого 

їм стреміти, а чого вистерігатися, щоб виказати хиби тай недостатки їх 

роботи — замість того накопичують силу пустих слів, а що за тим йде 
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хибних висновків. Се вводить в помилку людей не обзнайомлених з ділом, а 

навіть багато і фахових, таких що раді-би вдовольнить всякого своєю 

роботою і задля заробітків підробляються під зіпсутий смак купуючи. Сього 

року лучилася нагода — на коломийській виставі — розглянутись, в якім 

стані находить ся промисел нашого народу в Галичині, Буковині і в 

Правобічній Україні, в Полтавській губернії в теперішній його добі. На жаль 

одначе помилиться дуже той, хто буде гадати, що на виставі виставлено 

направду найдобріші предмети річей, що у нас знайти можна. З того як 

вибрано річи та упорядковано виставу, видно що займались сїм дїлом 

ділєтанти» [45, с. 344]. Сам автор вважає виставки художнього ремесла 

надзвичайно потрібними і актуальними: «… бо коли зі знанням уладжена 

була вистава, то при такій нагоді можна б багато навчити ся і ремісникам, як 

мають в своїй роботі старатися до лучного стреміти … та й і публика  могла-

б собі  усвідомити, чого має вимагати від ремісників…» [45, с. 345]. 

Метод викладу теоретичного матеріалу Михайла Бойчука був досить 

простим, навіть публіцистичним, і мав великий вплив на тодішню художню 

критику. 

Виставка домашнього промислу 1912 року в Коломиї була значною 

подією в мистецькому житті України. Серед розмаїття експонованих творів 

захоплював багатий відділ різьбярства і токарства — «вироби найліпших 

артистів-різьбарів Гуцульщини, а також шкіл Вижницької... і деревного 

промислу в Коломиї», колекція старовинної гуцульської зброї приватних осіб 

та «Буковинського краєзнавчого музея і Вижницької промислової школи», 

відділ Полтавського Губернського земства, вироби пістинських гончарів та 

інші. Працівники музею НТШ двічі виїздили у відрядження до Коломиї для 

закупів творів із виставки. Очевидно, користуючись поїздкою М. Бойчука на 

коломийську виставку у вересні 1912 року М. Грушевський просив при 

нагоді відібрати твори і до своєї приватної збірки.  

Виставку було організовано зусиллями низки українських товариств: 

коломийських («Родина», «Просвіта», «Сільський господар»), львівських 
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(«Жіноча громада», «Труд»), буковинської «Школи деревного промислу у 

Вижниці» та Полтавським земством [366]. Виставка відбулася під 

протекторатом архікнязя Кароля Франца Йосифа і архікнягині Зіти. До 

виставкового комітету входили доктор Зеновій Левицький (президент), 

доктор Іван Ганкевич (голова комітету), Іван Петришин (секретар), Теодор 

Примак, Іван Чернявський та Роман Дудинський. Членами почесної президії 

обрані Володислав Федорович, коломийський адвокат Теофіл Дембіцький, 

голова «Союзу українських послів» Євген Олесницький та голова клубу 

«Буковинських послів» Микола Василько. Виставка мала великий успіх 

серед населення, на ній побували понад 20 000 відвідувачів, у тому числі 

високі урядовці та священнослужителі, архікнязь Австро-Угорщини Макс, 

всі українські «князі церкви» з митрополитом А. Шептицьким, міністри 

Тронка і Длугош, галицькі і буковинські посли, відомі дослідники народної 

культури Хведір Вовк та Іван Раковський. Виставка діяла з 21 вересня до 6 

жовтня [5]. Широкомасштабна експозиція виставки містилася у просторих 

приміщеннях 18 павільйонів загальною площею понад півтори тисячі 

квадратних метрів. Експонати розміщувалися за відділами: «Галичина», 

«Буковина», «Полтавське земство». Демонструвалися твори понад 260 

авторів з Гуцульщини, Покуття, Буковини, майстрів коломийських, 

львівських та чернівецьких фірм, Полтавського земства. Виставковий комітет 

приймав для експонування тільки високохудожні твори [45]. Виставка 

вражала своїм розмахом: від спорудження гуцульської хати з повною 

обставою до дійсно талановитих творів народних майстрів. Тогочасна преса 

називала виставку артистичною, оскільки представлені на ній вироби мали 

високу мистецьку вартість [64; 366]. Організаційний комітет виділив окреме 

місце в експозиції для розміщення збірки професора В. Шухевича, відомого 

своїми дослідженнями про Гуцульщину [64].  

Михайло Бойчук із нагоди коломийської виставки українського 

домашнього промислу писав (зберігаємо правопис автора): «Не радо беруся я 

за отсе писаннє, але маю собі за обов’язок виповісти мої мисли, бо се може 



155 

 

пригодитись людям, що штукою і прмислом займають ся, як не зараз, то 

пізнійше. 

Повстає тепер великий заколот про штуку тай промисел; пишуть про 

сю справу найбільше нефахові люде, а крім них і фахові, та замість вияснить 

діло, чим-би корисно було займатись ремісникам і до чого їм стреміти, а чого 

вистерігатися, щоб виказати хиби тай недостатки їх роботи — замість того 

накопичують силу пустих слів, а що за тим йде хибних висновків. Се вводить 

в помилку людей не обзнайомлених з ділом, а навіть багато і’фахових, таких 

що раді-би вдовольнить всякого своєю роботою і задля заробітків 

підробляються під зіпсутий смак купуючи. Сього року лучилася нагода — на 

коломийській виставі — розглянутись, в якім стані находить ся промисел 

нашого народу в Галичині, Буковині і в Правобічній Україні, в Полтавській 

губернії в теперішній його добі. На жаль одначе помилиться дуже той, хто 

буде гадати, що на виставі виставлено направду найдобріші предмети річей, 

що у нас знайти можна. З того як вибрано річи та упорядковано виставу, 

видно що займались сїм дїлом ділєтанти. А то велика шкода, бо коли-б зі 

знанням уладжена була вистава, то при такій нагодї можна б багато навчити 

ся і ремісникам, як мають в своїй роботі старати ся до лушного стреміти, а 

що знехтувати, та й і публика могла-б собі усвідомити, сого має вимагати від 

ремісників, а до чого не повинна втручатись, щоб їх не бентежити та й з 

толку не збивати. 

І дивна річ, що й Галича й Полтавці так невміло і без розуміння 

вибрали предмети на виставу. Між річами, що Полтавське земство прислало 

на виставу з гончарства і різьби, не було нї одної цїкавої, можна сказати — 

були се не настоящі річи а фальсіфікати. Се ви казує нерозуміннє справи у 

тих що завідують роботами. Між килимами вишивками і тканинами 

полтавськими наче мимохіть попали де-які гарні зразки. Я бачив в 

Полтавській ґубернїї гончарські вироби такої пре дивної красоти, що менї з 

дива не може зійти, як можна було їх поми нути, а возити ся з невдатними, 

невміло модернїзованими виробами, які нічим не заслугують щоб їх бачити 
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— хіба тим, щоб показати, як не треба робить. На них-же не видно нї 

досконалости форми, нї пристосо ваного до форми і матеріялу орнаменту, анї 

дару творчости і уяви — чим як раз відзначають ся ті річи, що виходять з рук 

тамошнїх гонча рів, що придержують ся традиції свого ремесла з дїда-

прадїда. Шерешукавши всю виставу не знайшов таких нових гончарських 

виробів, щоб були роблені відповідно до традицій в cїй галузи ремесла, з 

вихіснованнєм знання свого дїла, хоч-би на стілько як звичайний гон чар 

його знає і застосовує. Бо ті нові річи вигладжені і слизенькі форми 

викiнченої, але банальної і нешляхетної, ще в додатку цвітковані 

невідшовідними взорами з вишивок — мимо їх старанности в обробленню і 

викiнчености, вони прикрі і нецїкаві. Нїяк не згоджусь з тими, що вважають 

се за поступ в нашій гончарній штуцї — се занепад свідомости завдання 

свого ремесла. <...> Давнїйші різьби, виконані незвичайно просто, з 

невеликим накладом працї, але з розуміннєм великої форми, мають вигляд 

величавий, монументальний, а новійші предмети, при шаленій педантерії в 

обробленню і накопиченню матеріялів неестетично ефектовних — 

виглядають хаотично і людям з непопсованим смаком не можуть подобати 

ся. А навіть між новими роботами гуцульських різьбарів милїйше поглянути 

на річи тих майстрів, що з по міркованнєм розцвітковують свої вироби та між 

прикрасами не вживають целюльоіду і других тандетно-ефектовних 

матеріялів. Так само як в гончарстві так і в кожнїй інший штуцї треба 

вихісновувати досвід і засоби знання наших попередників в розумінню 

форми тай випрактикованню способів, як з матеріялом обходитись». [45, с. 

344–345]. 

Перу Михайла Бойчука належить кілька статей, зокрема про 

гончарство й килимарство, із нагоди коломийської виставки домашнього 

промислу 1912 року, а також про реставраційні роботи в Росії та в 

київському Софійському соборі [113]. Висловлювання М. Бойчука про 

мистецтво, що дасть змогу відтворити його мистецьку концепцію в 

найраннішій редакції (1909) і опубліковані Є. Бачинським [20].
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Висновки до Розділу 3 

 

Матеріал, представлений у розділі, дає можливість зробити наступні 

висновки. Творчість М. Бойчука львівського періоду — це пошук власного 

стилю та формування школи. Митець вбирав у себе різні надбання не через 

наслідування когось, а через власний діалог із культурою минулого й 

сучасного, через філософське ставлення до довколишнього світу і 

самодостатність свого внутрішнього духовного життя. 

Експериментальні досягнення Михайла Бойчука у формотворенні 

відкрили для нього нові можливості у використанні основних складових 

художнього твору — лінії, форми, кольору. А глибоке знання техніко-

технологічних особливостей давнього малярства та бажання вивчати твори 

сакрального мистецтва, плідна співпраця з НМЛ дали йому змогу виконавати 

наступні реставраційно-оновлюючі роботи на Чернігівщині та в Києві у 1914 

та 1919 роках.  

У львівському періоді чітко викристалізовується його творча, 

реставраційна, педагогічна та науково-теоретична діяльність. Його 

реставраційна робота було орієнтована на те, щоб виявити та зберегти 

аутентичність пам’ятки, а отже, насамперед на консерваційні заходи, які 

передбачають обережні способи розкриття пам’яток з-під пізніх нашарувань. 

М. Бойчук стає засновником музейного типу реставрації  

Роздуми Михайла Бойчука про роль мистецтва в суспільному житті, 

про формування українського стилю в мистецтві були не тільки на часі і 

вирішували не лише суто «українське питання» (хоч митець і наголошував на 

особливій цінності національної художньої спадщини), вони стали 

підґрунтям створення його школи монументального мистецтва.  
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РОЗДІЛ 4. НЕОВІЗАНТИЗМ МИХАЙЛА БОЙЧУКА В КОНТЕКСТІ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Українське мистецтво ХХ ст. зазнавало різномасштабних втрат і разом 

з тим надзвичайно стрімко вбирало в себе найновіші віяння епохи. Воно 

вихоплювало фрагментарно найновіші тенденції і вдало переосмислювало їх 

у часи заборони. І навіть тепер, коли образотворче мистецтво представлене 

новими сталевими напрямами, вдало засвоює найновіші тенденції сучасних 

художніх практик, ми зустрічаємось із певним хаосом термінів, понять, 

критеріїв та дефініцій. Це виникає внаслідок хронічної нез’ясованості 

окремих теоретичних і фактологічних питань у сучасному українському 

мистецтвознавстві. Ще тепер виникає полеміка щодо окремих напрямів 

модернізму в образотворчому мистецтві України і їх визначень.  

Історично-культурну своєрідність зламу ХІХ–ХІХ ст. позначено в 

Україні особливим зростанням національної свідомості, пошуками нового 

національного стилю. У цьому значно зростає роль інтелігенції. 

Створюються наукові та культурно-мистецькі товариства. Значно 

пожвавлюється художнє життя, відкриваються виставки тощо. Такий 

пожвавлений і навіть стрімкий розвиток пластичних мистецтв на рубежі 

ХІХ–ХХ ст. викликав зацікавлення з боку інтелігенції і суспільства загалом. 

Ця обставина спричинила контекстуальність українського мистецтва того 

часу у двох потужних культурних напрямах: засвоєння найновіших 

європейських мистецьких течій та формування нового національного стилю. 

Розвиток подій того часу народжує новий тип художника — 

художника-науковця, художника-дослідника. Втрата художніх традицій 

схиляє художників до емпіризму та пошуків чистої форми. Емпіризм стає 

новою формою мистецької роботи. Митець поступово переходить від тем до 

пошуків нової художньої практики та розв’язання формально-естетичних 

проблем. 
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У 1910–1930-х рр. відомі художники, критики та літератори ведуть 

полеміку щодо національного стилю, його форм і дефініцій. 

Тоді ж виникають різні терміни-визначники національного стилю, які 

об’єднують однією назвою «український стиль». Український стиль, як ідея 

формально-концептуальна, все ж не охоплювала всієї повноти мистецьких 

практик того часу, які визначались терміном модернізм. Сучасні науковці-

мистецтвознавці Р. Селівачов, Р. Яців, Л. Соколюк, Я. Кравченко, С. Білокінь 

та інші схиляються до того, що такі терміни як «неовізантизм», «український 

стиль», «національний стиль» є виразниками власне етнонаціональних рис 

модернізму. 

Р. Яців вважає, що український стиль став свого роду предтечею цілої 

системи пріоритетів українського модернізму, куди входили локальні варіації 

сецесії та символізму (гуцульська сецесія), кубізму й футуризму, ар-деко й 

сюрреалізму, а також «власні пропозиції» — необароко, неопримітивізм, 

неовізантизм. Уточнюючи естетичні параметри українського стилю, 

дослідник локалізує в часі цей феномен (нижня межа — останнє десятиліття 

ХІХ ст., верхня — 1917 р.).  

Але вивчаючи напрям українського образотворчого мистецтва 

неовізантизм, можемо сміливо сказати, що верхнею межею його став не 

1917 рік, а практично 1930-ті роки (бойчукізм, як продовження 

неовізантизму, і окремі тенденції та риси у творчості художників ХХ ст.). 

Слід звернутись до природи самого явища неовізантизму й 

українського стилю.  

У панорамі явищ українського мистецтва зламу ХІХ–ХХ ст. та 

активізації державницьких зусиль українців того часу питання національного 

стилю стає доволі гострим. Його обговорюють у пресі та в наукових колах. 

Визначальними стають такі моменти: 

1. контекстуальність українського мистецтва (українсько-російський і 

українсько-польський контексти), брак виразної, науково обґрунтованої 

етнокультурної ідеології і цілісного ядра українського мистецтва; 
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2. якісний розрив між консервативними й модерними тенденціями 

мистецького процесу; 

3. складність мотиваційного чинника в художників та їх глибинний 

зв’язок з Україною або його відсутність; 

4. невпорядкованість зовнішніх зв’язків українського мистецтва, 

стихійність інтеграційних процесів; 

5. слабкість адміністративної опіки над мистецькою освітою та 

формами художнього життя. 

Прагнення до єдиного «великого» стилю, що охопив би всі види 

мистецтва, було результатом пошуків ХІХ століття. Однією з перших спроб 

створити єдиний стиль був, як відомо, рух у мистецтві Англії «мистецтва й 

ремесла» (Arts and Crafts), який започаткував Уільям Moрріс. Досить 

пригадати, як Moрріс відкрив фабрику, опановував сам різні види ремесел, 

звертався до середньовічних англійських взірців, щоб побачити в його 

діяльності своєрідну програму, приклад для свідомого творення мистецького 

стилю. Вдало зреалізованим проектом багатьох європейських країн став 

стиль модерн (арт-нуво, югендстіль, сецесія). Для державних націй мистецькі 

пошуки обмежувалися естетичними й переважно художніми потребами. 

Натомість чимало європейських народів, які недавно створили, або лише 

прагнули створити, свою національну державу, потребували віднайти не 

просто стиль, а стиль власний, національний. Тож українці були в цьому 

далеко не одинокі. У росіян такий «експеримент» проводили учасники гуртка 

«Абрамцево», у поляків подібну мету переслідувало об’єднання «Mloda 

Polska». На межі ХІХ–ХХ ст. відбулося певне розширення проявів 

національних почуттів у мистецтві. Воно відійшло від «сюжетних» доказів 

національного патріотизму у вигляді детальних ілюстрацій героїчного 

минулого й почало використовувати пластичні «аргументи». В архітектурі, 

живописі і, особливо, у декоративно-ужитковому мистецтві широко 

застосовували фольклорні джерела, орнаментальні мотиви, давню народну 

символіку. Кожен народ шукав щось особливе у своїй культурній спадщині, 
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притаманне лише йому. Для українців, порівняно із Західною Європою і 

найближчими сусідами поляками, такою особливістю були мистецькі 

надбання часів Київської Русі: мозаїки, розписи церков, ікони, в основі яких 

лежала візантійська культура. Вони й стали джерелами бойчукізму. 

Звернення до візантійських традицій почалося в українській архітектурі 

ще в другій половині ХІХ ст. Яскравим прикладом на сході України став 

Володимирський собор у Києві, у Галичині з цим пов’язана діяльність 

архітекторів Василя і Євгена Нагірних [176]. Початок ХХ століття став часом 

«відкриття» ікон. Відбулася кардинальна зміна у ставленні до візантійського 

мистецтва і творів ранніх італійських майстрів (ХІІ–XIV ст.). З утвердженням 

лінійної перспективи за ними закріпилася назва «примітиви», яка до кінця 

ХІХ ст. відбивала негативне, зневажливе ставлення. У ХІХ ст. ніхто не бачив 

мистецьких вартостей візантійських і давньоруських пам’яток. Потрібні були 

зміни в естетичних критеріях суспільства, викликані імпресіонізмом і 

наступними течіями, щоб побачили красу «примітивів», зрозуміти їхні 

пластичні вартості. Увесь цей комплекс зовнішніх та внутрішніх передумов 

визначив творчі орієнтири Бойчука. 

Українські мистці початку XX ст. зацікавилися візантійським стилем 

давнього церковного малярства. Вони почали його вивчати й під його 

впливом творити (Модест Сосенко, Петро Холодний (старший), Михайло 

Бойчук). 

«Ніколи проблема національного мистецтва не була поставлена так 

сильно і яскраво, як це кожен на свій лад зробили … неовізантисти 

М. Бойчук і П. Холодний, неокласичний барокіст Г. Нарбут, конструктивісти 

А. Петрицький та П. Ковжун», — згадував С. Гординський [96, с. 10]. 

Неовізантизм М. Бойчука ставав в один ряд із пошуками численних 

діячів європейської культури своєї національної самобутності та нових 

естетичних принципів, спрямованих на інтеграцію мистецтв. Неовізантисти, 

тобто представники заснованого Бойчуком напряму, за його словами, 

скеровують свої устремління «до виявлення абстрактного змісту життя у 
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формах штучних, не реалістичних, але базуючись на синтетичному напрямі 

національного всенародного мистецтва» [331, с. 18]. Увесь «синтез малярства 

національного, синтетично українського» Бойчук убачав у наших «іконах, 

мозаїках, фресках, архітектурі, різьбі, скульптурі, вирізуванню, вишиванках, 

гончарстві, набойках, писанках, килимах і т. д.» [331, с. 17].  

Із самого початку Бойчук особливого значення надавав релігійному 

малярству. Взявши до уваги візантійську добу, він не тільки глибоко вивчив 

її культуру, а й організацію праці в малярських цехах середньовіччя, 

відновив тодішні секрети приготування фарб. Один із його учнів у паризькій 

майстерні Є. Бачинський писав: «Він віднайшов спосіб малювання «а 

темпера», яким малювали до 1420 р., а також стінне малювання «аль фреско» 

по мокрому і «аль секко» по сухому, розводячи фарби в теплім розчину 

воску» [331, с. 16]. Під час подорожі по Італії в 1910 р. Бойчук прагнув 

оволодіти секретами реставрації старого живопису. 

Цікавими є роздуми М. Бойчука про мистецтво: «У четвертому віці 

візантійське мистецтво прибирало точний канонічний вигляд. Це розквіт, 

краща доба староеллінського напряму... У половині ХV століття Візантію 

завоювали турки, але саме тоді візантійське мистецтво процвітає на Україні... 

Візантійщина для України не чужа. Візантійська культура перетворилася з 

нашою поганською, може тисячолітньою культурою». Власне в Парижі 

М. Бойчук почав усвідомлювати вагу колективності в мистецтві, тут 

розвинув ідею монументалізму, яку висував ще у Львові. У цей же час він 

добре розуміє вагу традиції у становленні художника і пояснює це своїм 

колегам-учням: «...потрібно виховувати суспільство на кращих, справді 

естетичних зразках минулого» [20, с. 16]. 

Візантійська традиція помітна в художніх творах львівського періоду 

(1910–1914) М. Бойчука: золоте тло, зворотня перспектива і пов’язані з нею 

умовності в зображеннях. У цей час М. Бойчук намагався переосмислити 

внутрішню суть біблійних образів і передати їх мовою художника ХХ ст. Він 

застосував свій творчий метод, який поєднував візантійську традицію з 
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сучасними йому пошуками засобів художньої виразності. Тут слід згадати 

такі твори як: «Голова ангела» (ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького), «Голова 

Спасителя» (НМЛ), «Пророк Ілля» (НМЛ) та ін.  

Микола Голубець писав про те, що львівське середовище не сприймало 

творчості провідних художників, зокрема І. Труша, О. Кульчицької, 

Ю. Панькевича, М. Бойчука та інших. «... І тому то рівночасно з 

«всесильним» Трушем, не жили, а злиденно вегетували на галицькому грунті 

такі малярі як повен новаторських ідей Улян Панькевич, незвичайно 

культурний і тонкий Модест Сосенко, вихована на західно-європейських 

зразках Олена Кульчицька, основоположник неовізантизму Михайло Бойчук, 

а далі Осип Курилас та інші» [83, с. 5]. 

Антін Малюца розглядає неовізантизм М. Бойчука під таким кутом 

зору: «Нововізантійство проявилося в часі сецесійних стилізацій. Чи було 

воно в якійсь залежності від російського візантійського руху, треба би 

виказати, бо формальні й духові ріжниці між ними є. Годі одначе відігнати 

настирливу думку, що це є тільки просте підложення рідних вартостей у 

чужу формулку. Нововізантійство Бойчука хвалять найбільше за те, що 

появилося в час, коли був пригожий ґрунт витворений новими ще тоді 

шуканнями Пікасса та ін. Хитрі малороси хочуть бути й модерні й 

національні. Але конструктивістичні гуцули наших днів, хіба це не те саме, 

що свого часу вишивка на академічній іконі або висміваний лівими 

«етнографізм у роді Гостя з Запоріжжя» [208, с. 16–17]. 

П. Ковжун звернувся до характеристики впливу візантійської культури 

на сучасне йому мистецтво в огляді виставки українських художників у Києві 

1913 р. Серед експонованих творів відзначає роботи П. Холодного, у яких 

візантійська традиція відображена дещо поверхнево, «декоративно, так би 

мовити по-сецесійному» [156, с. 11], а не представлена з погляду її «чистої 

форми», як це робив Бойчук. Бойчукізм із його приматом форми П. Ковжун 

розглядав як одну з ланок, яка зовсім «добре вміщалася в загальну 
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розгалуженість новочасного мистецтва, а втім, і дата народження 

неовізантизму сходилася з народженням кубізму» [156, с. 12]. 

Денис Іванцев у статті «Минуле і сучасне» у часопису «Назустріч» 

[144] аналізує вплив візантійської культури на українське образотворче 

мистецтво: «Українське пластичне мистецтво було на послугах релігійного 

культу від найдавніших часів. Але при тому тут видвигалися сильно 

підставові проблеми мистецького вислову, не зважаючи на строгі церковні 

канони, які накидали деякий шаблон у гієратичному трактуванні постатей та 

композиції. Українсько-візантійське мистецтво дуже схоже з модерним 

мистецтвом нашої доби. В цьому саме його висока вартість для майбутнього. 

Ця схожість проявляється в тому: 

– українсько-візантійське образотворче мистецтво змагає в першій мірі 

виповнити площу; 

– воно відкидає розв’язку перспективно-ілюзіоністичної проблєми, 

підпорядковуючи все те «двовимірній» площині; 

– деформує форму відповідно до потреб композиції;  

– кольористична проблема тут тісно зв’язана з формальною. 

Не зважаючи на антроморфічний характер українсько-візантійське 

образотворче мистецтво діє на нас найглибше саме цими засобами, тому воно 

таке близьке пластичній сучасности і, зокрема, нам. Колись українці сліпо 

переняли візантійське мистецтво. Завдяки расовій своєрідности і традиції, 

зуміли вони на тій канві витворити своє питоме українське мистецтво. 

Неовізантизм під цю пору ледве чи вже відродиться, бо живемо в інших 

часах, при інших життєвих вимогах, в іншій сфері впливів» [144, с. 3].  

Сама редакційна колегія часопису «Назустріч» цю позицію Д. Іванцева 

назвала дискусійною: «Візантинізм у старих формах не відродиться. 

Натомість нововізантинізм можливий; спроба Бойчука та його школи дали 

виняткові результати і школа ця творить поважне явище у нашому мистецтві 

і культурі взагалі. У нас напрям Осіньчука творить поважний вклад у 

культуру і має далекосяжне значіння. На сучасній Українській землі 
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українське мистецтво, вирощене саме на цих традиціях форми, 

найдосконаліше відбиває українську духовність, якої нічим не знищити» 

[144, с. 3].  

В. Ласовський також долучився до обговорення принципів 

неовізантизму як вияву національного стилю: «Певна частина цього табору 

сприймачів визначають потребу формалістичних шукань, як складову 

потребу створення національного мистецтва, вірить, що створити його можна 

з поміччю урваної в якомусь там столітті іконописної традиції, до речі 

принесеної із сходу — і вірить, що вистане дхнути духа сучасности в 

малярство формулки й форми, а вистрибне із них національне мистецтво. 

Національне повстає не в одному поколінні мистців і що, коли йде про 

сучасне українське плястичне мистецтво, то національний елемент у його 

формі мусить існувати, коли його творці думають і відчувають по 

українськи. Національність мистецтва не спирається ані на тематиці чи 

сюжетності ані на суцільній формальності. Національність мистецтва це лиш 

та частина формальних засобів, якими орудуї мистець, що пливе з ріжниці 

світовідчування між мистцем одної національности й другої (стиль)» [185, с. 

14–15]. 

М. Вороний під псевдонімом Homo у статті «З мистецької виставки 

(вражіння і замітки)» [249] дає своє розуміння розвитку українського 

мистецтва першої третини ХХ ст. Це його рецензія на Українську мистецьку 

виставку у Львові, що відбулася 4 червня 1922 у залах Музею НТШ. «Деякі 

артисти-малярі вже пробували обертатись до візантійського малярства, 

почуваючи генетичний зв’язок рідного мистецтва з його візантійськими 

першоджерелами. І в тім їх почуття не завело, навпаки воно відкрило перед 

ними нову багату скарбницю, з якої вони черпали своє натхнення. Бо 

візантійське малярство, зберігши в собі багато елементів античного 

мистецтва, свого часу появило світові розкішні зразки творчости, які 

пізнійше перенесені візантійськими майстрами до Італії, допомогли 

препишно розвинутися мистецтву Відродження… Особливо цікава перша 
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доба візантійського малярства, коли воно, вийшовши з первісних основ 

давньо-пластичного мистецтва, виявляє так на Сході, як і на Заході, нахил до 

алєгорії та символізму, шукає величности в простоті форм і в граціозности 

руху фігур, при чому наскрізь переймається почуттям релігійности, що 

доходить до унесення. Вже перед Холодним, як я вже згадав, деякі наші 

малярі обертались до давнього українського мистецтва. Нагадую тут імена — 

В. Кричевського, братів Щербаківських, К. Широцького, Д. Антоновича, 

М. Бойчука, Г. Нарбута, О. Новаківського та ін. <…> поминаючи 

«многонадійного» М. Бойчука, який крім фантазій в напрямку візантійської 

ідеології, здається нічого не дав, єдиний О. Новаківський в деяких своїх 

працях дійсно вступив на ґрунт візантійської української традиції» [249, 

c. 85]. 

Сьогодні ми можемо вже чітко окреслити, що Михайло Бойчук, як 

головний натхненник і автор концепції, уперше постулював ідеї, які втілював 

у своєму малярстві та розвивав у художній концепції упродовж усього життя:  

• Ідея монументалізму. На переконання М. Бойчука, створюване 

неовізантизмом нове мистецтво мусить бути монументальним. Тож програма 

й методи навчання орієнтувалися на монументальне мистецтво, зокрема на 

стінопис. Тому визначальними у творенні стали такі художні принципи: 

декоративність, спрощення форм, певний примітивізм, площинність. 

• Ідея синтетизму. Монументалізм у концепції М. Бойчука 

представлено як новий синтетичний стиль. Цей стиль мусив на ґрунті 

українського малярства відродити візантійське мистецтво. Задля цього 

художники застосовували техніки та методи, притаманні візантійському 

іконопису. Зокрема, М. Бойчук і його учні працювали в техніці темпери, 

фрески, самі виготовляли фарби, пензлі, готували до малювання дошки. 

• Ідея колективізму. Сутність декларованого Михайлом Бойчуком 

колективізму полягала, по-перше, у колективній творчості, по-друге, у 

придатності художніх творів до колективного сприйняття. «Не бійтеся 

втратити свою індивідуальність. Хто краще працює, до того приглядайтесь. 
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Не треба боятися запозичувать у іншого, треба намагатися зробити краще… 

Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє» [260, c. 39]. 

Дмитро Антонович першим дав пояснення закономірності звернення 

М. Бойчука до візантизму та народного мистецтва. «Кожен європейський 

вдумливий і серйозний майстер, коли хоче відійти від принципів реалізму, а 

розуміє малярство в його декораційності, і згідно до того хоче свій рисунок 

стилізувати, обов’язково прийде до візантійського мистецтва» [7, с. 10]. 

Заслуга Михайла Бойчука в тому, що він «глибоко продумав візантійське 

мистецтво, але не його одне, також глибоко проаналізував українське 

народне мистецтво, в далеких глибинах якого теж, можливо, є дещо від 

Візантії, і силою інтелектуального напруження прийшов до великого синтезу, 

який і є принципом його школи» [7, с. 14]. Проте не кожен може зрозуміти 

той великий синтез, глибину змісту мистецьких засад школи М. Бойчука.  

Також про поєднання взаємовпливи західної та східної культур часто 

говорив митрополит А. Шептицький. [76] У своїй промові на інавгурації 

Національного музею у 1913 р. А. Шептицький наголосив на важливості 

пошук взаємовпливів. Особливо звернув увагу на синтезі візантійського 

естетичного канону та західних культурних здобутків. Власне цей синтез, на 

думку митрополита, міг би стати шляхом розвитку модерного українського 

мистецтва та культури: «Чи в злуці двох культур, опертій на єдности віри, не 

знайдемо розв’язання проблеми, яка стоїть перед нами, проблеми будучої 

нашої національної культури?» [262, c. 2]. 

Для Шептицького візантійське мистецтво символізувало синтез 

західного та східного елементів, що промовляло до його світоглядного 

вибору в церковній царині. Він вважав, що візантійська культура співзвучна з 

ідею Унії та повинна стати культурною надбудовою для Греко-католицької 

церкви. Позаяк візантійська культурна спадщина представляє собою 

«…розвій і збереженє всіх найвисших передань римського і грецького 

сьвіта,… є рівнож тою типічною злукою елементів східних з західними» [262, 

c. 2]. Згідно з його переконаннями, що стали вислідом багатолітньої 
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інтелектуальної праці митрополита, завданням його Церкви є не просто 

повернення до втраченої єдності, а витворення нової синтези, якісно нової 

єдності візантійської традиції та здобутків західної/римської Церкви. 

Митрополит вважав, що синтезом давнього візантійського/руського 

культурного пласту (елементи котрого, як думав Шептицький, ще є 

присутніми у народній культурі [262, c. 2]) із сучасними досягненнями 

західноєвропейської культури можна витворити сучасну високу українську 

культуру [262]. 

Формування національного стилю М. Бойчук почав від одного зі 

стародавніх коренів — візантійського мистецтва. Проте в процесі розвитку 

програма розширювалась, і якщо на початку 1910-х рр. свої пошуки він 

декларував як неовізантизм, то у 1920-ті роки він усвідомлював природу 

своєї творчості і творчості учнів значно глибше — як український 

монументалізм. 
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Висновки до Розділу 4 

 

Складники творення художнього образу — лінія, колір, форма, 

композиція — постають у художній концепції М. Бойчука як своєрідний 

спосіб вираження, за допомогою якого можна висловлювати думки та емоції. 

Також ці складники дають змогу художнику коригувати експресію вияву, і 

тому мистецький шлях художника повинен орієнтуватися на формотворчість. 

Підсумовуючи формотворчі пошуки М. Бойчука та його школи, можемо 

зазначити, що вони провадилися в експериментальному руслі й 

революціонізували мистецьке мислення тієї доби.  

Для Бойчука було важливим створити єдиний український стиль, який 

охоплював усі галузі «від будівництва до писанки». Він не вважав, що 

творчість поодиноких художників є «проявом мистецтва».  

Наше дослідження поглибило знання про роль митця як 

основоположника національного мистецького стилю — неовізантизму, що 

був нерозривно пов’язаний із мистецькою та історичною традицією 

українського народу. Ми простежили внесок Бойчука в розвиток 

національного мистецького стилю, який полягав у розробленні його 

теоретичних постулатів та безпосередньому застосуванні на практиці.  

Концепція мистецтва М. Бойчука народилася не так у результаті 

іманентних процесів загальнохудожнього руху, як через українські 

національні потреби початку ХХ століття. Митець ясно усвідомлював ту 

аудиторію, до якої звертався своїми творами. Не випадково він оминав 

новаторські модерністські явища, лише вибірково залучаючи до своєї методи 

окремі прийоми.  
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ВИСНОВКИ 

 

Зроблено загальний підсумок проведеного дослідження та викладено 

основні положення дисертаційної роботи, які виносяться на захист:  

1. Проаналізовано сучасний стан наукової розробки теми, рівень її 

джерельного забезпечення. Аналіз наукової та публіцистичної літератури 

засвідчують, що львівський період у творчості М. Бойчука досі не був 

предметом спеціального мистецтвознавчого дослідження. Водночас 

широка й різноманітна джерельна база створює основу дослідницької 

роботи, дає змогу всебічно проаналізувати період навчання, творчу, 

педагогічну, музейно-реставраційну, науково-теоретичну та громадську 

діяльність М. Бойчука. 

У результаті аналізу наукових джерел, праць із образотворчого 

мистецтва, художніх каталогів, а також періодичних видань ми 

класифікували матеріали у хронологічному порядку. Це дало змогу 

зробити висновок про те, що творчість М. Бойчука львівського періоду 

згадується у вказаних джерелах фрагментарно та побіжно, здебільшого в 

контексті аналізу життя й діяльності митця його паризького та київського 

періодів. Зібрані відомості, зафіксовані у дослідженнях та спогадах 

сучасників М. Бойчука, у наукових розвідках та публікаціях відомих 

мистецтвознавців та істориків ХХ ст. (у друкованих періодичних 

матеріалах 1910–1919 рр., епізодично у 1920–1930-х рр., а найбільше 

інформації знаходимо в наукових розвідках кінця ХХ — початку ХХІ ст. 

авторів Л. Соколюк, Я. Кравченка, О. Юрчишин, В. Сусак, Г. Бартіш, 

О. Ріпко, С. Білоконя, Н. Присталенко та ін.). 

Джерельна база дослідження охоплює велику кількість 

опублікованих джерел, а також комплекс архівних матеріалів, спогадів, 

листів, каталогів виставок і альбомів. На їхній основі вдалося 

реконструювати хронологію творчого та життєвого шляху М.  Бойчука 

львівського періоду. Листи художника, опубліковані М. Мушинкою, 
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Л. Волошин, Н. Присталенко, спогади про нього Є. Бачинського, 

О. Павленко, Г. Печарковської (публікація Д. Горбачова), архівні 

матеріали, віднайдені Н. Асєєвою, О. Федоруком, О. Юрчишин та ін., 

проливають світло на найменш вивчені та досліджені події та факти з 

творчої біографії митця. Водночас обраний методологічний підхід дав 

змогу всебічно дослідити та провести комплексний системний аналіз 

творчості М. Бойчука львівського періоду 1910–1914 рр. 

2. Визначено основні події львівського періоду життя та творчості 

М. Бойчука, уточнено й доповнено його хронологію в контексті важливих 

суспільних і культурно-мистецьких подій у Львові початку ХХ ст. 

Львівський період творчості М. Бойчука — це час творчої реалізації 

художника, кристалізації його творчого методу, формування важливих рис 

українського національного стилю (напряму неовізнатизму), які стали 

основою у формуванні бойчукізму. Відтворено та простежено вплив 

культурно-мистецького середовища на становлення творчої особистості 

митця. Проведено реконструкцію подій у творчій біографії художника в 

період 1910–1914 рр., що дало нам можливість уточнити окремі факти з 

біографії М. Бойчука, дещо з відомого в науковій літературі або 

спростувати, або — доповнити.  

3. З’ясовано передумови творчості М. Бойчука у Львові та чинники 

впливу на її розвиток (роки навчання, краківський і паризький періоди). 

Досліджено основні віхи становлення світоглядних засад і мистецьких 

принципів М. Бойчука від періоду навчання до формування його творчого 

методу у львівському періоді. Важливу роль у цьому відіграло також його 

спілкування з видатними тогочасними громадськими та культурними 

діячами: і українськими, і зарубіжними. Окремо слід відзначити вплив на 

формування світогляду митця таких постатей як М. Грушевський та 

А. Шептицький, моральна та матеріальна підтримка яких дала змогу 

М. Бойчуку ознайомитися з культурною спадщиною та досягненнями 

визначних європейських культурних центрів, таких як Відень, Краків, 



172 

 

Венеція, Флоренція, Мюнхен, Дрезден, Берлін, Париж та отримати 

професійну фахову освіту. 

4. Виявлено ймовірні витоки творчого й педагогічного методів 

М. Бойчука та проведено порівняльний аналіз із методологією зрілого 

періоду творчості митця. У львівському періоді чітко викристалізовується 

творча, реставраційна, педагогічна й науково-теоретична діяльність митця. 

Його реставраційна робота зорієнтована на те, щоб виявити та зберегти 

аутентичність пам’ятки, тобто передусім на консерваційні заходи, на 

обережні способи розкриття пам’яток з-під пізніх нашарувань. М. Бойчук 

стає засновником музейного типу реставрації художніх творів. 

5. Здійснено мистецтвознавчий аналіз творів М. Бойчука, створених 

упродовж 1910–1914 рр. До львівського періоду творчості належить 

приблизно вісімдесят збережених сьогодні живописних, графічних, 

іконописних творів художника. Особисте знайомство та приятельські 

стосунки з більшістю видатних творчих особистостей, науковців, 

громадських та духовних діячів вплинули на формування світогляду 

митця, на його творчу діяльність. 

Більш ґрунтовно проаналізовано львівський період творчості і 

діяльність М. Бойчука в царині монументального мистецтва, реставрації, 

музейної справи, мистецтвознавства. Розглянуто основні напрями 

громадської діяльності М. Бойчука, яка була нерозривно пов’язана з його 

мистецькою та педагогічною діяльністю. 

М. Бойчук у 1911 р. виконав поліхромію каплиці Св. Йоана в 

приміщенні монастиря студитів «Студіон» на вул. Петра Скарги, 2а; 

розпис кількох композицій у вівтарній частині церкви Преображення 

Господнього у м. Ярослав (Республіка Польща); виконав низку станкових 

живописних і графічних творів, серед яких портрети митрополита 

А. Шептицького та М. Грушевського, низку підготовчих ескізів для 

розпису інтер’єрів церков; брав участь у конкурсі на проект пам’ятника 

Т. Шевченкові, оформив графічне оздоблення до перекладеної 
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В. Щербаківським книги А. Доде «Пригоди Тартарена з Тараскону»; 

провадив активну реставраційну, колекціонерську, музейну, науково-

теоретичну діяльність. 

Експериментальні досягнення М. Бойчука у формотворенні відкрили 

для нього нові можливості у використанні основних складників 

художнього твору — лінії, форми, кольору. А глибоке знання техніко-

технологічних особливостей давнього малярства та бажання вивчати твори 

сакрального мистецтва, плідна співпраця з НМЛ дали йому змогу виконати 

наступні реставраційно-оновлюючі роботи на Чернігівщині та в Києві у 

1914 та 1919 роках. 

6. З’ясовано роль М. Бойчука в культурно-мистецькому житті Львова 

означеного періоду. М. Бойчук відіграв вирішальну роль у створенні 

нового напряму в українському мистецтві ХХ ст., яким у львівському 

періоді творчості митця став неовізантизм, а в київському — бойчукізм. За 

нових соціально-історичних умов, неовізантизм М. Бойчука проходить 

певну еволюцію і продовжується в новоствореній ним школі українських 

монументалістів (бойчукістів) і з цілісною, теоретично обґрунтованою 

концепцією розвитку українського мистецтва. Одна з основних рис 

візантійської естетики — це розрив між образами й реальністю. Людська 

фігура ніби дематеріалізована, у ній приглушено вагу та об’єм, обмежено 

рух.  

Роздуми М. Бойчука про роль мистецтва в суспільному житті, про 

формування українського стилю в мистецтві були не тільки на часі і 

вирішували не лише суто «українське питання» (хоч митець і наголошував 

на особливій цінності національної художньої спадщини), вони стали 

підґрунтям створення його школи монументального мистецтва.  Митець 

ясно усвідомлював ту аудиторію, до якої звертався своїми творами. Не 

випадково він оминав новаторські модерністські явища, лише вибірково 

залучаючи до своєї методи окремі прийоми. 
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Дослідження поглиблює знання про роль митця як основоположника 

національного мистецького стилю — неовізантизму, що був нерозривно 

пов’язаний із мистецькою та історичною традицією українського народу. 

Робота простежує внесок М. Бойчука в розвиток національного 

мистецького стилю, який він зробив, розробляючи теоретичні постулати та 

безпосереднього застосовуючи це на практиці у львівський період своєї 

діяльності. 
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439–448. 

425. Szuman S. Malarstwo religijne / S. Szuman // Tecza.–1930.– Z. 26. — S. 

52–69. 

426. Udstillingen at Sovietunionens Kunst — Maleri — Grafik — Skulptur. — 

Kobenhavn, Maj 1933. — 342 p. 

427. Wielka encyclopedia powszechna PWN. — Warszawa, 1965. — T. 6. — S. 

149–150.  

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА 

428. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 308 Заява учня Товариства для розвою руської штуки М. Бойчука від 23 

квітня 1899, 7–8 арк. 

 

429. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 308 Заява М. Бойчука, який навчається у приватній малярській школі у 

відні від 14 листопада 1899, 13–14 арк. 

 

430. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 309 Заяви вчителів, студентів та учнів про надання їм одноразової 

допомоги і стипендій. Том ІІ. Заява М. Бойчука, від 22.ІІ.1902, 14–15 арк. 

 

431. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 310 Заяви вчителів, студентів та учнів про надання їм одноразової 

допомоги і стипендій, 3 арк. 

 

432. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 
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Спр. 88. Матеріали і листи А. Шептицького, од. зб. 2 

 

433. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 2 

Спр. 206. Корінці ордерів на сплату внесків членами Товариства 

прихильників української літератури, науки і штуки у Львові, 5 арк. 

 

434. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 84 Звіт О. Назаріїва про поїздку на виставу Домашнього промислу в 

Коломию, 1912 р., 3 арк. 

 

435. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 372 Книга обліку дійсних членів НТШ. Звіти. Том. ІІ., арк. 11 зв. 

 

436. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 374 Книга обліку дійсних членів НТШ, 9 арк. 

 

437. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 777 Інвентарний опис музею НТШ (звіти музею), 1–3 арк. 

 

438. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 562 Домова книга будинку НТШ, Чарнецького, 26, 42 зв. арк. 

 

439. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 567 Касова книга будинку НТШ, Чарнецького, 26, 42–47 зв. арк. 

 

440. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 568 Відомості про стягнення орендної і квартирної плати з мешканців 

будинку НТШ, Чарнецького, 26, 1–6 арк. 
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441. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 570. Книга обліку мешканців будинків НТШ, 48 зв. арк. 

 

442. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 2229. Матеріали й листи Бачинського Є., арк. 107. 

 

443. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 776 Звіт музею НТШ, 1–2 арк. 

 

444. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 2472 Листи до М. Яцківа, 7 арк. 

 

445. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1  

Спр. 114. Листи дирекції музеїв і комітетів організації з’їздів і виставок, 

1899–1913. – 10 арк. 

 

446. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів 

Оп. 1  

Спр. 776 Стаття невстановленого автора про відкриття музею НТШ у Львові. 

1912–1920, 11 арк. 

 

447. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 401 Редакція журналу «Літературно-науковий Вістник», м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 101 Статті та огляди І. Свєнціцького, 1–11. арк. 

 

448. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 358 Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865–1944), граф, 

митрополит Галицький греко-католицької церкви, культурний і церквоний 

діяч, меценат, дійсний член НТШ 

Оп. 1 

Спр. 79 Грамота Кураторії Національного музею у Львові з подякою за 

надання А. Шептицьким фондів для придбання будинку музею, 21 арк. 
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449. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 358 Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865–1944), граф, 

митрополит Галицький греко-католицької церкви, культурний і церквоний 

діяч, меценат, дійсний член НТШ 

Оп. 2 

Спр. 101 Листи художника Бойчука М. до Шептицького А. (1905–19104), 1–

61 арк. 

 

450. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 201 Греко-католицька митрополича консисторія 

Оп. 1.  

Спр. 562. Будівлі Греко-католицької митрополичої консисторії, арк. 42 зв 

 

451. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 358 Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865–1944), граф, 

митрополит Галицький греко-католицької церкви, культурний і церквоний 

діяч, меценат, дійсний член НТШ 

Оп. 2 

Спр. 250 Листи Директора Національного музею у Львові Свєнціцького І. до 

Шептицького А. (1905–19104), 1–74 арк. 

 

452. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 684 Протоігуменат монастирів Чину св. Василія Великого, м. Львів 

Оп. 1 

Спр. 3298. Літопис монастиря св. священомученика Йосафата Студійського 

Уставу у Львові, вул. Петра Скарги, Ч. 2а (1904–1945), 1–134 арк. 

 

453. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 684 Протоігуменат монастирів Чину св. Василія Великого, м. Львів 

Оп. 2 

Спр. 85. Літопис монастиря св. священомученика Йосафата Студійського 

Уставу у Львові, вул. Петра Скарги, Ч. 2а (1904–1945), 1–84 арк. 

 

454. Центральний державний історичний архів у м. Львові  

Ф. 745 Федюшка (Євшан) Микола (1889–1919), публіцист, літературний 

критик, громадський діяч 

Оп. 1 

Спр. 25 Листи М. Грушевського до М. Федюшки 

Лист із проханням надіслати статтю для «ЛНВ», закінчення перекладу твору 

А. Доде «Тартарен з Тараскону» та обкладинку роботи М. Бойчука, арк. 7. 

 

455. Державний архів Львівської області 

Ф. Р-298 Товариство прихильників української літератури, науки і мистецтва 

у Львові  

оп. 1 
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Спр. З. Матеріали (звіти, листування та ін.) про діяльність Товариства (1904–

1914), арк. 5. 

 

456. Державний архів Львівської області 

Ф. Р-2 Міське управління в королівському станичному місті Львові 

оп. 2 

Спр. 2676. Греко-католицька консисторія. Матеріали будівництва та ремонту 

будівель (1900–1939). 

 

457. Центральний державний історичний архів України в м. Київ. 

Ф. 128.  

Оп. 3.  

Од. Зб. 516. Арк. 7-211. 

 

458. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 

Ф. 128. 

Оп. 3.  

Од. Зб. 527. Арк. 3-15. 

 

459. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 

Ф. 1235 Грушевські історики та філологи 

Оп. 3.  

Спр. 718. [Листи до М.Грушевського від] Роздольського О., 6 арк. 

 

460. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 

Ф. 1235 Грушевські історики та філологи 

Оп. 3.  

Спр. 447. [Листи до М.Грушевського від] Джиджори І.М., 226–331 арк. 

 

461. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 

Ф. 128.  

Оп. 3.  

Од. Зб. 816. Арк. 7-211 

 

462. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 

Ф. 128.  

Оп. 3. 

Од. Зб. 819. Арк. 5, 13-21. 

 

463. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 

Ф. 128.  

Оп. 3. 

Од. Зб. 827 

 

464. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 
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Ф. 1235 Грушевські історики та філологи 

Оп. 1. 

Спр. 350. Листи Бойчука М. до Грушевського М. С. 1902, 1904, 1907, 1913,  

арк. 20.  

 

465. Центральний державний історичний архів України в м. Київ 

Ф. 1235 Грушевські історики та філологи 

Оп. 1. 

Спр. 83. Звіт про діяльність музею Товариства у Львові від 1. Х. по 31. ХІІ. 

1912 р., 1913, 3 арк.  

 

466. Документи архіву-фонду Національного художнього музею. № 19, 

од.зб. 1, Арк 1. 1 зв., 56, С. 39 

 

467. Ін-т рукопису НБУВ ім. В. І. Вернадського НАН України 

Ф. 1.  

од. зб. 12383. Листи П. Холодного, І. Труша, С. 7. 

468. Ін-т рукопису НБУВ ім. В. І. Вернадського НАН України 

Ф. 1. 

од. зб. 12380. Листи П. Холодного, І. Труша, С.   
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ДОДАТОК Б 

№ 1 

Айналови – Лазурським 

Козелець – Одеса 

Ноября 1917 г. 

Козелец 

Многоуважаемые Наталья Михайловна и Владимир Федорович. 

Я обещал написать Вам о моем выступлении на сходе крестьян в селе 

Лемешах. Недели три тому назад это выступление состоялось, но я не мог 

своевременно Вам об этом написать, т[ак] к[ак] хворал, и, кроме того, у нас 

было много осенних забот.  

В назначенный день сход состоялся в лемешевской школе. На мне, как 

оказалось, вертелся и порядок дня, и, главное, доказательство того, что 

художники заслужили прибавку за свою работу. Присутствовало до ста 

крестьян, председательствовал Юрченко, был батюшка, и, кончено, сидел 

тут-же [М. Л.] Бойчук. Первому пришлось говорить мне. Я рассказал о том, 

как совершалась реставрация, во что бы она обошлась, если бы иконостас 

был отправлен в Москву, и, следовательно, в каком выиграше оказался 

приход. Затем я рассказал им о том, что значит возобновить иконостас так, 

чтобы он из старого превратился в новый. Рассказал им, что значит золотить 

иконостас и возобновить иконы. Затем, я обратился к ним с таким словом: 

«Наконец, парафияне, подумайте, как будете Вы молится Богу перед 

иконостасом, если, как я слышал, идет молва, что Вас обманули на золоте и 

на самой работе икон. Не будет Ваша молитва чистой и спокойной, а потому 

выберите от себя таких людей, которым Вы верите, пусть они со мною 

вместе осмотрят иконостас, а те, кто знает, где и как что сделано 

неправильно, пусть они сейчас нам об этом громогласно заявят, ничего не 

утаивая и не скрывая». Все молчали. Зоилы не решались выступить. «Тогда, 

сказал я, я сам вам доложу, что знаю, но имени упоминать не буду, вы их 

знаете сами. Говорят, положено золото плохое. Здесь сидит золотильщик (он 

же и первый смутьян и сквалыга), пусть он расскажет при всех, как и чем он 

золотил». Золотильщик стал вилять, но я его поставил на свое место, чтобы 

он говорил о деле, и он конечно, мог сказать только одну правду, что и 

рассеяло сомнения, т[ак] к[ак] тот-же человек, который распускал дурные 

слухи, теперь сказал правду, боясь проверки. «Затем, сказал я, идет слух, что 

на иконостасе иконы темные. Кто это говорил я знаю, но не скажу, пока он 

сам не отзовется». Молчание. Я объяснил тогда, что иконы стали много 

светлее, чем были прежде, но они не написаны заново, а с них снята копоть и 

пыль, и иконы явились в том виде, как были при храмоздателе» (Качание 

головами на всех скамьях). «И еще говорите, что на иконах есть трещины. И 

это неверно. Есть щели между старыми досками и они замазаны, т[ак] к[ак] 

гвоздями их забивать нельзя». Один крестьянин, самый зловредный, хотел 

было свести дело на неправильное употребление полотна, но я и его 

остановил к общему удовольствию тем, что наше дело идет не о полотне, а 
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об иконостасе (общее кивание головами). Затем, я еще раз горячо просил не 

обидеть художников и ценить правду. 

Дело окончилось тем, что художникам ассигновали 3 тысячи, а 

золотильщику 500 р. награды и для поддержки за их работу.  

У нас в Козельце в эти тревожные дни пока тихо. Газеты нет уже 

третий день. Слухи самые смутные. Говорят, что в Киеве баррикады, 

проволочные заграждения на всех улицах, частая стрельба, есть жертвы, 

еврейские магазины будто бы разбиты. Говорят также, будто в Козелец шли 

большевики, но у деревни Семиполок, где стоят войска, были прогнаны 

обратно.  

Хлеба у нас почти нет. Грозит отсутствие хлеба и даже голод. Но 

говорят, быть может, «все образумится». Книги Ваши мы читаем. Скоро 

будем просить дозволения взять еще несколько книг, а взятые возвратить.  

Мои новости исчерпаны. Пусть теперь пишет Надюша120. 

Остаюсь искренне уважающий Д. Айналов. 

Лист зберігається в особовому фонді В. Лазурського (ф. 264) Інституту 

рукописів Національної бібліотеки ім. В. Вернадського. Подається мовою 

оригіналу, за сучасним російським правописом. 

 

№ 2 

Лист С.О. Налепiнської-Бойчук до М.Л. Бойчука. 

Австрiя. Львів  Високоповажний Пан Михайло Бойчук вул. Петра 

Скарги 2-а Львiв. [27/VII 1912] Виленская губ, почта Евье. им. Миткишки  

Не гнивайся вже на мене за тиї листи, постараюсь бути бiльше 

терпелива. Двi картки твої дiставам вчора, дуже, дуже ти мене обрадовав 

ними.  

Ту дуже гарно й спокiйно, я вже досить добре вiдпочилам [вiдпочила] i 

несогрiше виглядаю. Мама i Тадiо хочут що бим поїхала до Zakopanego, бо 

вiн незадовго має ту до нас приїхати, а потiм їде до Zakopanego. Але я хiба не 

поїду, бо шкода менi грошей, тим бiльше що мама i на зиму має на мене 

проєкти. Зося Б. Мешкає пiд Варшавою на «дачi», малює тиї zniwiarki, що ти 

поправляв, дуже часто до мене пише. Дивує мене i тiшит перемiна, яка ся в 

ней зробила - була вона завсегди егоїстка i холодна, а тепер така сердечна тай 

вiдчутлива. Друга Зося мала поїхати зо своїм мужем за границю.  

Як бись мав коли час i охоту то може бись пiслав тую маленьку 

книжечку з веселими анегдотами українськими моєму братови. Вiн сидит в 

Петербурзi, бо має там занятiє, вiн би ся дуже тiшив цею книжкою. Адресу ти 

пам'ятаєш? Разьезжая ул. Н. 36.  

Як здибаєш де кухарева брата, то най би вiн тобi вiддав 2 короки, що я 

йому дала на писанки.  

Писанок вiн менi не прислав.  

Волена якось дуже песимiстично настроєна, певно рiдня її докучає, що 

з роботою так тихо:  
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Як би тобi в Ярославi випало що робити й треба би було помочи, то 

напиши до ней, вона з охотою би приїхала.  

Як будеш писати до Айналова то не забуть на Корежсi написати Его 

Превосходительство Г-ну Профессору, певно имя отчества ти не пам'ятаєш, 

то вже тодi лiпше титуловати «профессором» як помилитися, бо то у Россiян 

уважає ся за велику образу.  

Буде з мене, стiльки вже написалам що може й так не схоче ся тобi до 

кiнця прочитати. Пиши тай бувай здоров. 

 

№ 3 

Лист С.О. Налепiнської-Бойчук до М.Л. Бойчука 

Дорогiй Михаську, не журись там дуже невдачею в Ярославню, думаю 

що в Козельцю з Айналовим напевно удастся, тiлько шобись його ще там 

застав. А раньше чи пiзнiше i так бись мусiв перенести свою дiяльнiсть до 

Россиї. Може там добре заплатят, засадиш своїх ученикiв чистити iконопис, а 

сам будеш мав час приготувляти свої рiчи на виставу. Менi здаєся що якби 

свою виставу зробить в Россиї то би то дуже нам помогло. Бою ся що мiй 

лист вже не застане тебе ву Львовi.  

Прошу тя пиши до мене часто як поїдеш до Козельця тай пришлi свою 

адресу.  

Той сорочки не дiсталам - чи загнула, чи не вислали твої знакоми.  

Бодуени мають купити на сплати якiйсь кавалок землi пiд Варшавою, 

будовать дiм i за кiлька рокiв перенестися там. Зося може приїде до мене 

тепер по дорозi до Петербурга. Я що день купаюся у Вiлiї i дуже добре себе 

почуваю.  

Чи не схочеш ту приїхати?  

Ми будемо ту ще мiсяць мiг бись собi трошкi вiдпочити певно 

змiзорнiлесь при такiм житью неспокiйном. Я не буду тобi докучала. З 

Козельця ту не дуже далеко, коштував би бiлєт 5-6 руб. Як там схочеш i 

зможеш.  

Бувай здоровенькiй. Пиши. Софiя.  

 

№ 4 

Заяви вчителів, студентів та учнів про надання їм одноразової 

допомоги і стипендій. Том І. 

Сьвітлий Виділе! 

Підписаний (далі нерозбірливо) ученик "Товариства для розвою 

руської штуки", просить отсим уклінно о уділенє єму допомоги на средства 

до науки, пердкладаючи заразом рисунок і різьбу ним виконану. Сподіваю ся 

що Світлий Виділ зволить причинитися до сеї умильної просьби. 

Остаю 

з глубоким поважанєм 

У Львові дня 23 цвітня 1899 р. 

Михайло Бойчук 
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№ 5 

Сьвітлий Виділе! 

Дякую за запомогу котрої мені Сьвітлий Виділ дотепер удїляв, і 

посилаю свої рисунки для оціненя. Оскілько до тепер в науці поступивєм. 

На підставі тих рисунків сьмію просити Сьвітлий Виділ о уділенє 

мені стипендії, щобим міг і дальше образувати ся, бо мої родичі негодни 

мене у Відни удержати. 

Надію ся що Сьвітлий Виділ і тепер мене не опустить, а я буду 

старати ся, о скілько зможу заслужити на дану мені поміч. 

 

У Відни дня 14 листопада [18]99 

З глубоким поважанєм 

Михайло Бойчук 

На звороті: Михайло Бойчук, ученик приватної школи малярської у 

Відни.  IV Schaffergasse 13 Jh 32. 

У кутику зазначено: ухвалено дати 25 зл. З бажанєм, аби переніс ся до 

Кракова 1899. Підпис В.Гнатюк. 

№ 6 

Заяви вчителів, студентів та учнів про надання їм одноразової 

допомоги і стипендій. Том ІІ. 

Сьвітлий Виділе! 

Звертаю ся отсим до Сьвітлого Виділу з уклінним прошенєм о підмогу 

на студиї малярскі в Краківській Академії. Маю надію що Сьвітлий Виділ не 

відмовить менї свої помочи, а я буду старатись з чимраз більшими успіхами 

удержати положене в минї довіріє. 

Краків дня 22. ІІ. 1902. 

Михайло Бойчук, ученик Академії штук Красних в Кракові. 

Вгорі в кутику: дати 100 зл. 

№ 7 

Сьвітлий Видїле! 

Знаючи прихильність Вашу до мене, набрав я сьмілости знов до Вас 

звернути ся з просьбою о підмогу. 

Кромі стипендиї з повітового Видїлу в Теребовлі (200 кор) котрої 

першу половину дістану аж по скінченю півроку, не маю ніяких засобів. А 

видатки мої тепер дуже великі. В сім році записавєм ся на маляріство, а 

прибори до мальованя дуже дорогі і щей до того жити нема звідки. 

Знаю добре обов'язок який беру на себе коли користаю з пана чи 

Товариства і завсігди буду старатись щоби єго сповнити.  

 

В Кракові дня 18 січня 1903 року. 

                                            З глубоким поважанєм 

                                                                     Михайло Бойчук 

На конверті: Михайло Бойчук. Академія штук красних. 
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№ 8 

Вiзитна картка М.С. Грушевського з написом: 

Пана Михайла Бойчука уповажнив я закупити для мене рiчи з коломийської 

вистави i грошi за рiчи ним для мене закупленi обов'язуюсь: прислати.  

М.Грушевський 8[2:]IХ 912.  

 

№ 9 

Книга обліку мешканців будинків НТШ 

Бойчук Михайло - артист-маляр 

26 ХХV 

237 

місячно 25 корон 

Незаплачений чинш від 1/6 1913 до 30/9 1915  (700 к) 

Ф. 309. Оп. 1. Спр. 570. Арк. 48 зв. 

 

 

№ 10 

Домова книжка 

Михайло Бойчук – артист-маляр – місце народження Галичина, 

Теребовлянський повіт, с. Романівка, рік народження –1882  релігія гр-катол. 

Стан - вільний. Дата замельдованя 17/10 1912 р. (?) – /нерозбірливо/ 

Михайло Бойчук оселився у будинку НТШ на вул. Чарнецького, 26 у 

1912 р. Отже, завдяки архівним даним тепер відомо точну дату поселення 

художника у майстерню будинку НТШ. Ось як про це приміщення говорить 

О.Ріпко, яка вважає, що М.Бойчук поселився туди 1910 року.У рубриці 

«Звичайні члени» Хроніки Наукового товариства ім. Т.Шевченка з 1912 по 

1922 роки М.Бойчук рахувався звичайним членом товариства, але з 1914 року 

з його сторони не було внесено членських внесків.  
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№ 11 

Лист І. Труша до П. Холодного 

 

«Високоповажний Добродію! Вибачайте, що зараз не відповів на Ваше 

письмо а пишу по кількох днях. І тепер хорий трохи. — Незвичайно гарну річ 

робитe порядкуючи виставу! Знаю з досвіду як се тяжко. На мій превеликий 

жаль мушу Вам сказати, що я досі не маю нічого приготованого, щоби взяти 

участь. Дуже можливо, що ще дещо намалюю. З давнього не хочу нічого 

посилати,… Членство в журі приймаю і приїду на 27 нояб. до Київа. І 

запросив слїдуючих артистів у нас, розсилаючи прислані мені формулярі: 

Малярів: Івасюка, Бойчука, Новаковского, Павлюха, Сосенка; різьбяра 

Терещука (от щойно вислав запрошення, бо не знав адресу) а з архітекторів 

проф. Левинського і Лушпинського. Сподівайтеся від нас взагалі не багато. 

Будь ласка повідомлювати мене про важні дані, як сроки і т. п. від часу до 

часу. Прийміть сердечний поклін! Іван Труш Львів. Кольонія Францівка. 

Подайте адрес до Вас». 

Травень, 1911 р. 

 

№ 12 

Лист І. Труша до П. Холодного 

«Високоповажний Добродію! Сьогодня був я по раз четвертий у архіт. 

Левинського і Лушпинського, а за пару днів ще раз піду, щоби принаглити 

справу зібрання матеріалів на виставу. Щось пішлють! — Будучи в 

Перемишлі спонукав я й панну Кульчицьку, щоби післала дещо з графіки. 

Обіцяла що напевно щось вишле поштою. Бойчукови пригадав також по раз 

третий чи четвертий про виставку. Мабуть нічого не вишле, бо не має нічого 

відповідного. Його адреса не подав, бо він казав, що … до Вас «зараз» сам 

напише. До Київа я не приїхав — зате забрався до малювання, щоби дати 

яких дві-три дрібниці… І видиться приїду до Київа на отвореня вистави…» 

10 грудня 1911 р. 
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