ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 23.

Поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” у церкві св. Андрія у Львові:

Маловідоме та недосліджене творіння із зображенням
львівських міщан і шляхти — живописний поліптих чудес св.
Яна з Дуклі — розташований у пресвітерії церкви св. Андрія,
колишнього львівського костелу оо. Бернардинів.
У процесі його дослідження впродовж 2009-2011 рр. проаналізовано різні аспекти — культурологічні, історичні, мистецькі, зіставлення яких дало б можливість з’ясувати низку
факторів щодо розкриття змісту цього твору.
У зв’язку з тривалим реставруванням фресок у храмі, доступ до поліптиха був обмежений, оскільки стіни пресвітерію,
на яких розташовано твір, були в риштуванні. Лише після завершення реставрації на початку 2011 р. було відкрито пресвітерій храму для відвідувачів. Сьогодні твір очищений від
поверхневих забруднень і доступний для глядача.
Серед картин, що сьогодні збереглись у храмі із зображенням св. Яна з Дуклі, є мальований на полотні, вставлений у
різьблену раму “Апофеоз св. Яна з Дуклі” (рис. 1). Про цей
твір є згадки у літературі, присвяченій костелу оо. Бернардинів у Львові: і в довоєнній польській — Н. Голіховський [1]

та Ф. Бостель [3], і в статтях українських дослідників ХХ
– ХХІ ст. [5, 119; 6, 91]. Є припущення, що картина “Апофеоз св. Яна з Дуклі” могла бути частиною композиційного
задуму поліптиха, присвяченого чудесам святого. Львівський
дослідник В. Вуйцик датує цей твір 1677 р., зазначивши, що
виконаний він на замовлення львівських райців, а місто подарувало його монастиреві на знак вдячності святому [6, 88].
Дивним видається факт, що досліджуваний поліптих із зображеннями чудес св. Яна з Дуклі не задокументований у описах храму до другої половини ХХ ст. Українська дослідниця
галицького малярства XVII – XVIIІ ст. В. Свєнціцька називає цей твір “Боротьба за душу вмираючого” або поліптих
другої половини XVII ст., зазначає, що він є “ілюстрованою
хронікою життя Яна з Дуклі типового кляшторного письма”
[5, 119]. Пізніше про поліптих було знайдено скупу інформацію у статті, присвяченій бернардинському монастирю у Львові В. Вуйцика. Описуючи інтер’єр костелу, автор звернув увагу
на “велике панно”, що знаходиться у пресвітерії храму [6, 91].
Опрацювання літературних джерел наштовхують нас на
думку, що, можливо, поліптих із зображеннями чудес від початку не був призначений для експонування у пресвітерії костелу оо. Бернардинів (у церкві св. Андрія), оскільки у довоєнній польській літературі не знаходимо про нього згадок.
Поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” складається з шести
(відомих нам) частин, чотири з яких розташовані в пресвітерії
костелу, а дві, як пояснив на консультації директор Львівської
галереї мистецтв Б. Возницький, перевезли у 60-х рр. ХХ
ст. до фондів Олеського замку (філія Львівської національної галереї мистецтв. Інв. № Ж 6317) (рис. 1). П’ять частин поліптиха — це великі дошки прямокутної форми, різні за
розмірами, шоста частина — це п’ять двобічних медальйонів у
ажурній рамі (рис. 2).
Чотири частини поліптиха, які залишились у храмі, обрамлені мальованим орнаментальним декором. Ці картини розташовані по обидва боки пресвітерію на північній та
південній його стінах. Праворуч від вівтаря бачимо більшу
частину поліптиха, що налічує загалом п’ятдесят дев’ять
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медальйонів, розташованих у чотири ряди. У трьох верхніх
рядах нараховується по п’ятнадцять, а в нижньому — чотирнадцять медальйонів (рис. 1). Уся композиція медальйонів обрамлена мальованим орнаментом.
Три інші частини поліптиха бачимо на стіні ліворуч. Дві
частини складаються з п’яти медальйонів, розташованих
вертикально, обрамлених орнаментом. Третя складається з
п’яти рядів по три медальйони. Обрамлення є лише на трьох
сторонах і відсутнє на четвертій. Припускаємо, що його обрізали. Це засвідчує й те, що твір було адаптовано під цю
стіну. На стіні, що примикає до цієї частини поліптиха, було
домальовано той самий орнамент, очевидно, щоб надати їй
композиційного завершення. Проте, при останній реставрації орнамент на стіні було зафарбовано і композиція свою
завершеність втратила.
Частина поліптиха зберігається у фондах Олеського замку
і становить композицію, що складається з п’яти медальйонів
у багато різьбленій ажурній оправі, очевидно, вона була розрахована на оглядання з обох боків (рис. 2). Таким пишним
оформленням автор хотів підкреслити, що тут зображені не
звичайні міщани, а представники знаті — королі та високопоставлені шляхтичі, одягнені в багато оздоблений одяг. Серед них
зображення Станіслава Соліковського — декана львівського
(рис. 3), Миколи Торосовича — архієпископа львівського вірменського обряду, короля Яна Казимира, Йоана Даниловича
— воєводи руського, князів Острозьких та ін.
Друга частина поліптиха з фондів замку дещо скромніша,
подібна за композиційним вирішенням до тих, що залишились
у храмі. Тут на спільній основі зображення восьми чудес розташовано в чотири ряди по два медальйони. Картина обрамлена в нову дерев’яну раму. Люди зображені в простому міщанському одязі, їх значно важче ідентифікувати.
Отже, на сьогодні існує сто два зображення чудес св. Яна з
Дуклі: у пресвітерії храму вісімдесят чотири, вісімнадцять нараховуємо на фрагментах з фондів Олеського замку (рис. 1).
Проте з давніх літературних джерел ми дізнаємось, що святий виконав триста тридцять чудес зцілення від хвороб, навіть

були випадки, коли він зумів зарадити смерті [4, 79-86]. Ця
інформація може засвідчувати, що могли існувати ще й інші
частини поліптиха.
Своєрідним поясненням до зображень є написи латиною,
яка, за свідченнями фахівців, є сполонізованою та написаною з
помилками. Очевидно, автор не знав класичної латини, а переписував написи з певних джерел, припускаючись помилок. Ці
написи засвідчують конкретну особу, її походження та хворобу, яку зцілив святий.
Під зображеннями зцілень на медальйонах є дати сотворених св. Яном чудес. Датування розпочинається з найбільшої
частини поліптиха, що розташована на південній стіні пресвітерію церкви св. Андрія. Перший медальйон цієї частини підписаний 1484 р. Якщо розглядати медальйони зліва на право
— це є перше за розташуванням і перше із здійснених чудес
після смерті святого 1484 р., про що свідчить напис на дошці
у нижній частині медальйона із зображенням цього чуда (рис.
1). На цій частині автор поліптиха здебільшого зберігає послідовність років 1484-1528, далі логіка датування стає хаотичною, як і на інших частинах поліптиха.
Проте, розглядаючи медальйони, зауважено, що зображені
чуда відбувались у 1484-1650 рр., проте загадкою є “чудо”,
датоване 1748 р., на північній стіні пресвітерію. Це зображення у лівому крайньому кутку, де дошка із цією частиною поліптиха примикає до стіни, а орнамент, що обрамлює композицію
цих медальйонів, було продовжено на західну стіну. На жаль,
після реставрації цей цікавий факт, який міг би поєднати час
створення поліптиха з чудесами св. Яна з Дуклі та час виконання фресок у храмі, втрачено.
Саме у 30 – 40-х рр. XVIIІ ст. проводили багато нових робіт з оздоблення храму, кожна з яких присвячувалася культу св.
Яна з Дуклі. Це було пов’язане з тим, що 1733 р. папа Климент
XII оголосив Яна з Дуклі “благословенним”, а 1739 р. — покровителем Польщі, Руси та Литви [2, 12-16].
Це був новий етап у оформленні інтер’єру костелу. Він розпочався, як зазначає В. Вуйцик, у першій половині XVIIІ ст.
“за кустоша і гвардіана конвенту Яна Капістана Вдзєконсько-
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го”, оскільки новим смакам і вподобанням вже не відповідав старомодний вигляд костелу з ренесансними вівтарями і стюковим
декором склепіння. Ян Капістан Вдзєконський розпочав реформування костелу в новому стилі, усунувши все старе [6, 88].
Переобладнання почалося зі встановлення нових вівтарів
упродовж 1736-1740 рр. В. Вуйцик встановив, що 16 червня
1736 р. конвент в особі ксьондза кустоша Яна Капістана Вдзєконського уклав контракт з майстрами — сницарем Томашем
Гуддером (Гаддером) і штукмаґістром Конрадом Котшенрайтером [6, 88-89; 1]. З дослідження В. Вуйцика дізнаємося,
що ці майстри виготовили та встановили перші три вівтарі у
1736-1740 рр.: головний — св. Яна з Дуклі та два менші. Загалом усіх вівтарів було виконано шістнадцять [6, 88-89].
Водночас зі встановленням нових вівтарів склепіння і стіни храму вкрили розписами. Стінопис у техніці фрески виконав у 17381740 рp. монах бернардинець Бенедикт Мазуркевич з помічниками С. Бартницьким, Ю. Волінським і Й. Срочинським. Б.
Мазуркевич був учнем болонського художника Джузеппе Карло
Педретті, який виконав у Львові фрески в костелі оо. Кармелітів
босих. Б. Мазуркевичу належать фрески на склепінні головної
нави та вівтаря. У пресвітерії, де розташований досліджуваний
поліптих, над аркою, що з’єднує наву з пресвітерієм, зображено
два ангели, які тримають картуш з латинським написом:
D. O. M. Divinitus hominess an sunt virtute beati,
Incola Duclanus dat dokumenta rei
Qui prudens justus, fortis, moderatus in omni,
Castus, inops, parens, spemque fidemque colens,
Numen amans pietate nitens et religione.
Talem post vitam vivere non sinunt.
Iratos superos nobis placato Ioannes,
Mittunt e Caelo secvia fausta solo
“Люди з цнотою щасливі, на це дає доводи божественний
Дуклянин, який був мудрим, справедливим, мужнім, поміркованим у всьому, стриманим, убогим, послушним, повний надій
і віри, люблячий Бога, був взірцем побожности і релігії. Розгніваних богів ублагай нам, Яне, щоб зійшли з неба щасливі
віки на землю” [6, 91].

1736 р. на замовлення магната Михайла Северина Жевуського, родинним патроном якого був святий Ян, було споруджено перед храмом нову колону, що збереглася до наших
днів. Колону встановив Томаш Гуттер або Фабіан Фесінґер.
Раніше на колоні стояла статуя святого навколішки з руками,
піднесеними до неба [6, 90].
Отже, відштовхуючись від найпізнішої дати, зазначеної на
пам’ятці — 1748 р., — ми маємо змогу датувати її серединою
XVIIІ ст., зарахувати до періоду створення шістнадцяти вівтарів у 1740-х рp. і опрацювання розписів у храмі під керівництвом монахабернардинця Бенедикта Мазуркевича.
Стилістика цього твору засвідчує характер малювання,
близький до типового цехового львівського малярства початку
XVII ст. — середини XVIIІ ст., що значно відрізнялося від
тогочасного європейського живопису. Тому, зважаючи на провінційну манеру виконання цього твору, допускаємо, що поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” було виконано після 1748 р.
Оглядаючи медальйони, бачимо, що сама подія зцілення
відбувалася біля гробниці святого у Бернардинському костелі,
а також на тлі пейзажів. За описами розташування гробниці до
1740 р. у літературних джерелах і за зображеннями інтер’єру
на медальйонах, було визначено місце в костелі, де відбувалися
чудеса. Це простежується навіть у сучасному інтер’єрі храму.
На багатьох медальйонах зображено, що подія відбувається
біля гробівця з темного червоного мармуру, який від 1608 по
1740-й рр. був праворуч від головного вівтаря: на медальйонах
видно вікно та пілон, підлога з мармуровими плитами, покладеними в шаховому порядку. Підлога спочатку була з тесаного каменю, а 1738 р. перероблена. Усі ці деталі збереглись і в
сучасному інтер’єрі. Це дає нам можливість припустити, що
більшість чудес мали відбуватись у храмі, саме біля гробниці
святого, яка, за архівними відомостями, існувала в такому вигляді, як на зображеннях з поліптиху до 1740 р.
Отже, автор поліптиху змалював події з чудесами зцілень
біля гробу святого до 1748 р., коли відбулось останнє зображене тут чудо. Цим невідомий художник, послідовник цехової
школи малярства, зафіксував інтер’єр храму до його змін і онов-
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гад про мешканців нашого міста, що своєю вірою в чудеса та
молитвами заслужили ласки св. Яна з Дуклі.
Підсумовуючи дослідження, зазначимо, що складений з
шести відомих нам частин твір, присвячений культу св. Яна
з Дуклі, призначався у середині XVIII ст. для розташування у львівському монастирі або костелі оо. Бернардинів, що
були під покровою цього святого до першої половини ХХ ст.
На сьогодні монастир — Центральний державний історичний архів України у Львові (від 1784 р. приміщення монастиря використовується під архів з повоєнного часу), костел оо.
Бернардинів є грекокатолицькою церквою св. Андрія, а щодо
поліптиху виявлено, що чотири його частини розташовано на
стінах пресвітерію у храмі, а дві було вивезено звідти ще у 60-х
рр. до фондів Львівської галереї мистецтв у Олеському замку.
Невідомим залишається як і де були розташовані згадані частини поліптиху до 60-х рр. ХХ ст., оскільки досі ще не знайдено жодної згадки про нього в описах інтер’єру храму кінця
ХІХ — початку ХХ ст.
У дослідженні припускається, що поліптих створено в середині XVIII ст., у проміжку після 1748 р., яким датоване
останнє чудо на поліптиху, і до 1772 р. — відколи розпочалося
панування Австрійської імперії на теренах Галичини. Це був
час найвищої посмертної слави св. Яна з Дуклі, після оголошення його блаженним і покровителем Польщі, Руси та Литви.
Щодо авторства твору зазначимо, що виконав його невідомий львівський художник, який, можливо, користався з допомоги й інших митців, оскільки великий та комплексний обсяг
роботи над поліптихом вимагав значних зусиль.

лень, що розпочались у 1740-х рр. Цікавим стає той факт, що
автор поліптиху відтворював ці чудеса як ілюстрації до подій, що
відбувались у храмі упродовж 264х років. Очевидцем останніх
чудес міг бути й сам художник. Керуючись, можливо, певними
записами — свідченнями про чудеса, які повинні були зберігатися в архіві храму, невідомий автор відтворив своєрідний систематизований довідник чудес у Бернардинському костелі, створив низку портретів — умовних зображень конкретних осіб, які
жили у Львові від середини XV до середини XVIIІ ст.
Розглядаючи тематичний аспект поліптиху з чудесами св.
Яна з Дуклі, ми відкриваємо для себе життя і зовнішній вигляд львівських міщан. Автор називає їхні імена, хвороби,
розповідає про втручання вищих сил у їхню долю. Мимоволі
замислюємося над побутом тогочасного львів’янина, людини,
котра жила в постійному страху перед нападами ворогів, перед
епідеміями, повенями, “трясінням землі”, загалом — перед
аномальними явищами, зарадити чому могло лише диво. Відчуття присутності чогось таємничого, незбагненнозагадкового
в усьому, що оточує людину в її щоденному житті, заспокоювало її і вселяло віру.
Багато львівських родин того часу обирали собі родинним
патроном саме св. Яна з Дуклі, щоби бути в його ласці, ставали меценатами зображень святого в храмах. Люди, яким пощастило бути зціленими, прославляли святого, мабуть, вони й
були ініціаторами та замовниками цього твору. З таких міркувань логічною видається для культури ХVІІ – ХVІІІ ст. ідея
створення поліптиху із зображеннями чудес св. Яна. Щоби
виконати цей поліптих, який складається з багатьох частин
великих розмірів, треба було докласти чималих зусиль, адже
митцеві чи навіть кільком художникам, окрім технічних і технологічних труднощів виконання твору, потрібно було зібрати
всі відомі випадки зцілення, задокументувати їх, продумати
послідовність чуд у композиції твору, логічно розташувати їх
у храмі, створити умовні портретні зображення та відтворити
кульмінаційний момент самої події зцілення.
Поліптих “Чудеса св. Яна з Дуклі” у церкві св. Андрія у
Львові співзвучний епітафії та існує сьогодні як теплий спо-
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Annotation
Olga Kravchenko. Poliptych “Miracles of St. Jan from Dukla” in St.
Andrew’s Church, Lviv. This article attempts to show the attributions problems
of poliptych “Miracles of St. Jan from Dukla”, schema and description of
known parts of polyptych in St. Andrew`s Church and fragments from
the total composition, which are stored since 60-s of the 20 th century in
Fond of Lviv Art galery in Olesko castle. Thematical aspect and idea of
the creations polyptych will be determined by the study of the medalions of
polyptych. Particular attention was also payed to specifics of artistic language
of implementation of the oeuvre.
Keywords: politych, miracles of st. Jan from Dukla, attribution, language.
Аннотация
Ольга Кравченко. Полиптих “Чудеса Святого Яна из Дукли” в
церкви св. Андрея во Львове: проблема атрибутирования. Рассматривается проблематика атрибутирования полиптиха “Чудеса Св.
Яна из Дукли”, представлены схема и описание известных сегодня
частей полиптиха, которые находятся в церкви св. Андрея, а также
фрагментов общей композиции, которые с 60-х гг. XX в. хранятся
в фондах Львовской галереи искусств в музеезаповеднике “Олэський
Замок”. Определяется тематический аспект и идея создания медальонов полиптиха, анализируются особенности художественного
языка произведения.

Частини поліптиху в обрамленні медальйонів, призначені до
двохстороннього огляду. Фонд Олеського замку

Ключевые слова: полиптих, чудеса св. Яна из Дукли, атрибутирование, художественный язык.

Текст (лат.) “Всесвітліший і превелебний Станіслав Соліковський
декан, львівський, від хвороби очей звільнився, подяку віддав.”
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