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ВСТУП

Творення класичного сюжетного вітража є залежне  від матеріалів, 
з яких він виготовлений. Листове кольорове скло та метал (плівка) – 
головні чинники, які створюють образно–художню основу вітражного 
вікна. Саме від того, на скільки художник-проектант та майстерня-ре-
алізатор володіють технологією виготовлення вітражів на металевій 
основі та знайомі із особливостями   матеріалів, залежить не тільки 
якісне виконання, але й їх мистецька сутність витвору і той вражаю-
чий ефект, який справляє на глядача фахово проектований та виго-
товлений в матеріалі сюжетний (приміром – храмовий) вітраж.  

Особливості проектування та виготовлення вітражів на металевій 
(свинцевій) основі, яка була відроджена та впроваджена у виробни-
цтво у ІІ пол. ХІХ ст. вважається «класичною». Кольорові вітражні вік-
на кін. ХІХ – поч. ХХ ст. і на сьогоднішній день часто зустрічаються в 
пам`ятках архітектури (особливо – культової), вони дають вичерпну 
інформацію щодо особливостей творення класичних вітражів, які є 
актуальними і на сьогоднішній день, тому варто зупинитися на аналізі 

Вітражні  вікна  кінця ХIХ поч. ХХ ст. (йдеться про храмові сюжетні 
вітражі, які знаходяться в храмовій архітектурі) виконані традицій-
ними способами і методами виготовлення даних творів монумен-
тально-декоративного мистецтва, які практикувалися у Західній та 
Центральній Європі у задекларованому періоді часу і ґрунтуються на 
технологіях, розроблених ще у період Середньовіччя чи наприкінці 
ХІХ початках ХХ ст. Інтерес до кольорових вікон періоду Середньо-
віччя, а також, кін. ХІХ - першої третини ХХ ст. був доволі інтенсив-
ним, а становленням та розвитком новітнього українського віражного 
мистецтва займалися відомі художники-проектанти, що працювали 
на теренах західних областей України: Я. Матейко, К. Сихульський,  
Ю. Мехоффер, Я. Розен, М. Сосенко, П.І.Холодний, Ю.Буцманюк,  
Д. Горняткевич та ін. В матеріалі проекти згаданих митців виконува-
ли західноєвропейські та центральноєвропейські вітражні фірми чи 
майстерені (Німеччина, Австрія, Польща).

Вітражні вікна, їх композиційний,  художній, образно-змістовний 
вирази є надзвичайно залежними від специфіки виготовлення кольо-
рових вікон, а також – від технологічних  можливостей матеріалів, які 
при цьому використовуються. Виготовлення вітражів є надзвичайно 

складним та довготривалим процесом: наскільки якісно виконані ро-
боти залежить “життя” кольорових вікон та  догляд за ними. 

У період Середньовіччя, коли було закладено основні  принципи 
створення великих за розміром кольорових скляних конструкцій, що 
заповнювали вікна готичних храмів, досягаючи часом 15 – 18 м і біль-
ше. У тому часі продемонстровано високий рівень знань щодо пра-
вильного та раціонального використання відповідної кількості скла 
та металу. Із відродженням вітражу в середині ХIХ на початку ХХ ст., 
коли було відновлено призабуті технології обробки скла  та  робо-
ти із свинцем, “секрети” хімічних, термічних та механічних обробок; 
також було внесено багато новітніх досягнень у виготовлення вітра-
жів на основі металевих конструкцій. Щоб зрозуміти специфіку виго-
товлення сюжетних кольорових вікон для храмів Галичини кінця ХIХ 
– початку  ХХ ст., раціонально впроваджувати ці знання та досвід у 
сучасні технології, необхідно не тільки вивчити історію європейського 
вітража, але й знати специфіку та особливості  його виготовлення у 
минулому. 

При вивченні особливостей  творення вітражних вікон у давні часи 
(приміром – кінця  ХІХ - початку ХХ ст.) та впровадження досвіду ро-
боти старих майстрів у сучасне виробництво віражної продукції, не-
обхідно враховувати специфічні ознаки цього виду мистецтва: тех-
нології виготовлення, хімічні та фізичні властивості листового скла, 
методи його обробки, тощо. 

Найважливішими і фундаментальним чинниками проектування та 
виготовлення (складання)  вітражів є:

- художньо-образні особливості мистецтва вітражу;
- своєрідність конструктивної побудови класичного вітража;
- особливості колористичних чинників у побудові композиції сучас-

ного вітража;
- характерологічні технології облагородженням поверхні скла (хіміч-

на, термічна обробка) та їх раціональне використання;  
- розуміння та доцільне використання скла і металевих з`єднань 

(особливості конструкцій із свинцю, дерева, фолії та ін.) у виготов-
ленні вітражів. 
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ТВОРЕННЯ КЛАСИЧНОГО ВІТРАЖУ

Вітражні вікна це складні конструкції, де поєднано велика кількість 
металу (дерева, цементу чи ін. матеріалів) із листовим склом, що за-
повнюють, часом дуже великі за розмірами, віконні отвори. Вони поді-
лені на окремі секцій, які монтуються у загальну, найбільш вживанішу – 
металеву, віконну раму. Цей принцип розподілу вікна на окремі частини 
у давні часи вимагав чіткого врахування розмірів, величин та кількості 

окремих секцій, кожна з яких була частиною загальної металевої ра-
ми-конструкції. Для створення рівномірних навантажень на металеві 
з’єднання та залізні рами при роботі з вітражем необхідно враховувати 
розмірні величини скляних фрагментів, які заповнюють площу вікна по 
горизонталі та вертикалі. Раціонально-вірний розрахунок чергувань 
рівно- чи різновеликих площин надає вікнам більшої міцності та стійко-
сті щодо зовнішніх умов (приміром – сильного  вітру).

Металеві з`єднання несуть найбільші навантаження у конструктивному 
вирішенні вітражних вікон. Крім важливого художньо–естетичного чин-
ника, спайка має носійну та скріплюючу функції. Це один з головних фак-
торів, який враховувався художниками–вітражистами. Графіка лінії мета-
лу є надзвичайно виразною у яскраво освітлених віконних отворах, тому 
рисунок вітража має бути не тільки чітко продуманий, але й підпорядко-
ваний загальному композиційному та конструктивному рішенню вікна.

Для надання більшої міцності вітражному вікну в цілому, фрагменти 
укріплюється додатковими металевими горизонтальними чи верти-
кальними перетинками (бажано металевими), які слугують беззапе-
речним додатковим скріплюючим елементом цілого вікна. Саме такі 
вікна-конструкції є характерними для вітражів на металевій основі, які 
були найбільш поширеними у храмових спорудах кінця ХІХ початку ХХ 
ст. на території Центральної та Західної Європи, чий досвід використо-
вується і у наш час.

До конструктивних особливостей творення вітражних вікон з листово-
го скла на основі металевих з`єднань належить також врахування осо-
бливостей почерговості розміщення рівновеликих фрагментів по всій 
площині вікна. Ці чергування є важливим  конструктивним фактором, 
що впливає на міцність та стійкість вікна в цілому. Вітраж, складений 
тільки з великих фрагментів, є особливо нестійким до зовнішніх чинни-
ків (сильного граду, вітру чи дощу). У цьому випадку конфігурація фраг-
ментів скла не має жодного значення: кругла, чотирикутна, трикутна чи 
інша. Великі фрагменти, що оброблені холодними або термічними техно-
логіями мають у собі багато вразливих місць (йдеться про напруження, 
що виникають внаслідок термічної обробки – нерівномірного нагрівання 
поверхні скла),  які  є найбільш чутливими до перепадів температур пові-
тря (зовнішнього та внутрішнього). Якщо у задум художника-проектанта 
входить використання великих шматків скла, то для «міцності» та «до-
брого сидіння» у металевому «гнізді», то з`єднюючий матеріал (спайку 
чи фолію) необхідно кількаразово провуджувати або використовувати 

Холодний П.І. Св. Йосафат, апостоли Петро і Павло, Св. Андрій Первозванний. ц. Успіння 
Пресвятої Богородиці, с. Мражниця, 1930-ті рр., класичний вітраж. В матеріалі реалізовано 
краківською вітражною фірмою С.Г. Желенського.
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більш ширший матеріал (спайку 5 до 7 мм). Приміром: у давніх вітражах 
найбільш вживанішим був такий технологічний прийом: великі скляні 
фрагменти «оточувалися» – меншими, які «підтримували» його «сидіння» 
у спайці, створюючи свого роду «рамочку» із менших за розміром еле-
ментів, які і відігравали роль «фіксатора» великого шматка скла.    

Згідно із спостереженням автора, основні горизонталі та вертикалі 
металевої конструкції  вікна завжди скріплені “грубою” спайкою ( до 1 
см.), менш навантажені  з’єднання  –  відповідно вужчою (5 – 7 мм.). Це 
необхідно враховувати  під час проведення реставраційних роботах.

У вітражах кінця ХІХ - початку ХХ ст. дуже часто зустрічаються 
“фальшиві” перетинки, що вставлялись майстрами–вітражистами у тих  
місцях,  де  фрагмент скла у процесі роботи давав тріщину. Сам шма-
ток скла міцно “сидить” на своєму місці і, наймовірніше, майстри не 
вважали необхідним через це міняти цілий фрагмент, тим більше за 
умови, коли він виконаний у складній чи “дорогій” техніці. 

У великих віконних отворах існує чітка система розміщення фраг-
ментів скла по всій площині вітража: в більшості випадків центральну 
частину займають композиції, складені із великих скел, які з усіх сто-
рін «оточені» малими. У практиці творення сюжетних храмових вітражів 
кінця ХІХ ст. в таких випадках великі за розмірами сюжетні зображення 
чи фігури, розміщені в центральній частині композиції, оточені густими 
орнаментальними «рамими», складеними із маленьких фрагментів скла.

Для міцності конструкції вітражних вікон не менш важливу роль віді-
грає присутність спайки чи фолії, їх якість, товщина, а також – кількість 
у загальній композиції. У давніх вітражах цей фактор був особливо 
важливим художнім елементом, який відігравав роль графічного ма-
люнку усієї композиції. В центральній частині вікна (приміром, де було 
зображено фігуру) у більшості випадків використовувалась більш «то-
нша» перетинка (спайка), по краях – товстіша (тут найбільш важливим 
була мистецька роль спайки у загальному рисунку). Необхідно наго-
лосити ще одному важливому  моменті: у проектній частині чи під час 
роботи із виготовлення вітражу, одному місці не можна «зводити» кіль-
ка (4 – 5) перетинок – цей пройом є недопустимим у конструктивному 
рішенні усієї композиції віражного вікна (йдеться про міцність).  

Фердинанд Лауфберг. Свята родина. Латинський кафедральний костьол. 1895. класичний 
вітраж. В матеріалі реалізовано австрійською вітражною фірмою Карла Геулінга.
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Особливості технологічних прийомів, які використовувались під час 
виготовлення вітражів кінця ХІХ поч.. ХХ ст.,  цілком залежали від тер-
мічної, холодної та механічної обробки поверхні листового скла, фізич-
них та хімічних  властивостей металів, які  застосовувались  в  роботі.  
У  середині  ХIХ ст.  у  Західній  Європі були  відновлені  та  модернізо-
вані  всі  відомі  до  того  часу  технології  обробки листового кольоро-
вого скла: це продемонстровано у роботах майстерень з Німеччини та 
Австрії у храмових спорудах Галичини. Маємо наголосити,  що кожна  з  
цих  фірм мала свої  особливі  технологічні прийоми обробки поверхні 
скла. Дуже часто, при відсутності джерел, які вказують  на  виконавця 
роботи в матеріалі та датування, саме за особливостями використання 
технологій можна визначити фірму – реалізатора проекту.  Наприклад:  
майстри австрійської  фірми Tirol Glasmalerei und Mosaik Anstalt  широ-
ко застосовували мідні та срібні протрави, що надавали вікнам особли-
вих відтінків “золотого” кольору (технологія добре відома ще у ХIV ст.), 
і  на території Галичини яскраво продемонстровані  на  виготовленні 
вікнон костьолу Марії Сніжної (1880 – 1896 рр). 

Майстри  німецької  фірми  Мауеr`sche  Hofkunstanstalt  на прикінці  
ХIХ   ст. при виготовленні вітражів використовували технологію трав-
лення, яка в процесі роботи утворює рельєфні поверхні методом по-
чергового зняття верхніх шарів з кольорового накладного листового 
вітражного скла (вікна Кафедрального костьолу у Львові).  Для  цих  
вітражних майстерень  характерним було широке використання ху-
дожніх та термічних можливостей фарб, холодної чи хімічної обробки 
різних видів листового скла. 

Наведемо приклад послідовності виконання розпису чи матування, 
якими користувалися майстри наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Фрагмент скла, 
який опрацьовується з одного боку обезжирюється і матується (мату-
вання необхідне для приглушення кольору, однорідного розсіювання 
та зменшення сонячного світла). Зворотна сторона цього ж фрагменту 
розписується фарбами по авторському оригіналу (картону) та відпалю-
ється. Для надання поверхні фрагменту скла рельєфності або відтінків 

“золотого” кольору одна зі сторін, бажано – матована – перекривається 
дифузійною пастою на основі окису міді чи срібла (проведення матуван-
ня чи травлення скло у жодному разі не можна нагрівати – при термічній 
обробці поверхня листового скла відновлюється, втрачаючи результати 
механічної чи хімічної обробки). Важливою є послідовність проведення 
цих робіт, а саме: розпис, відпал, матування, робота з дифузійною пастою. 

Вже на початку ХХ ст. підхід до обробки листового кольорового скла 
кардинально змінюється: кольорова гама вікон висвітлюється, практич-
но використовується тільки півтоноване скло, до мінімуму зводиться 
використання металевих конструкцій, розписи виконуються не кераміч-
ною, а, в більшості випадків, скляною фарбою (що робить розписи більш 
прозорішим), матується тільки “зовнішній” бік окремих фрагментів віт-
ражу (лики святих, атрибутика). Особливо поширеним стає застосуван-
ня у вітражах сульфідного скла.  Ці техніки яскраво продемонстровано 
у роботах вже згаданої польської фірми  Г.Желенського.

Незважаючи на мінімальне використання фарби при виготовленні віт-
ражних вікон на початку ХХ ст. (наприкінці ХІХ ст. розпис керамічними 
фарбами був більше вживаним), розпис по склу мав надзвичайно важ-
ливе значення. Застосовувались різні методи нанесення фарби: тонким 
чи грубим пензликами, методом тампування, продряпування (особливо 
при роботі з великими площинами скла). Це сприяло виразнішому моде-
люванню форми, а також особливо підсилювало враження об`ємності.

Горняткевич Д. Фрагмент вітража Христа-Пантократора. с. Озеряни, Борщівський р-н, 
Тернопільська обл.  кін. 1930-х рр. класичний вітраж.  В матеріалі реалізовано краківською 
вітражною фірмою С.Г. Желенського.
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Фігуративний класичний вітраж  Вірменського собору у Львові. поч. ХХ ст. 
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КОЛОРИСТИЧНИЙ ФАКТОР

Надзвичайно важливим для мистецтва вітража є колористичний фак-
тор.  У інтер`єрі вітраж знаходиться на найбільше освітленому місці і про-
пускає крізь себе велику кількість денного світла. З історії листового 
скловиробництва нам відомо, що ще давні часи світло складало одну з 
найвагоміших, поряд з словом, музикою, кольором та ін., категорій хри-
стиянської естетики – поняття прекрасного. Це відповідно мало бого-
словський підтекст щодо теологічного трактування присутності вітражів 
в інтер`єрі храмової споруди у період Середньовіччя, де чітко врахову-
валась кількість кольору у вікні, його насиченість, інтенсивність, густо-
та та ін. Як вже згадувалось, найбільш поширеними у цей час були синій, 
червоний, фіолетовий кольори. Із врахуванням кількості сонячного світ-
ла, яке потрапляло у віконний отвір, використовувався відповідний колір: 
якщо яскраве сонячне світло попадало на вітраж з великою кількістю 
червоного – він  набирав підкреслено інтенсивного звучання, а колір скла 
ставав більш насиченим; фрагменти холодних тонів втрачали хроматич-
ну інтенсивність. При похмурій погоді відбувався зворотній процес: теплі 
кольори темніли, холодні – набували інтенсивного звучання. Саме з цієї  
причини у вітражних композиціях періоду Середньовіччя орнаментальне 
тло вікон  у більшості випадків викладено комбінацією синього та черво-
ного кольорів, які незалежно від погоди завжди залишались насиченими. 
Відповідно до кольорової палітри підбиралося місцезнаходження того чи 
іншого сюжету чи композиції.

Приміром – найбільш емоційні сцени: зображення Страшного Суду 
чи Страстей розташовувались у вікнах західного фасаду храму з пе-
ревагою червоного та фіолетового кольорів. Сцени Народження, Во-
скресіння та Вознесіння знаходились в апсиді, події Старого Завіту 
– на північному боці храмової споруди, Нового – південному. 

Вже наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. підхід до розміщення сюжетних зо-
бражень у костьолах було змінено  – їх місцезнаходження не було чітко 
регламентоване. У тому часі частково змінилась і кольорова гама вікон. 
Наприкінці ХIX ст. найбільш поширеними були зелений, медовий або “зо-
лотий”, всі відтінки вохристого та фіолетового; але, найбільш вживаними 
були: синій та червоний. Збагачення поверхонь кольорових фрагментів 
скла хімічними та термічними обробками тільки підсилювали зовнішній 
ефект вітражів, надаючи їм особливих  колірних відтінків.

Розглядаючи твори вітражного мистецтва кінця XIX ст. ми маємо 
можливість спостерігати чітке врахування художниками–вітражистами 
досвіду використання окремих колірних площин у вітражах культових 
споруд періоду Середньовіччя. На приклад: Ю. Захаревич, проектуючи 
вітражі, місцезнаходження яких заплановане в апсиди храму,  компонує 
постаті святих в такий спосіб, що на орнаментальному тлі зображення 
домінує синій колір різних відтінків  (костьол домініканок  у  Львові  на 
вул. Лисенка, кінець ХIХ ст). У приміщенні костьолу протягом дня апсида 
добре освітлена – постаті Святих зображені у яскравому одязі з пере-
вагою червоних та жовтих   кольорів, які добре компонуються із насиче-
но синім тлом. У львівській церкві Успіння Пресвятої Богородиці (перша  
третина  ХХ ст.) П.І.Холодний  “висвітлює” вітражі, що значно пом’якшує 
кольорову насиченість cвітла в апсиді храму. А наповнені яскравими ко-
льорами багатофігурні зображення на північній стіні добре простежу-
ються на тлі ніжно блакитного чи рожевого відтінків. 

Горняткевич Д. Орнаментальний вітраж. ц. Вознесіння Господнього. с. Настасів (Терно-
пільщина). 1930-ті рр. класичний вітраж. В матеріалі реалізовано краківською вітражною 
фірмою С.Г. Желенського.
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ВИДИ ЛИСТОВОГО СКЛА ТА ЇХ 
ВИКОРИСТАННЯ У ВІТРАЖАХ

В історії виробництва вітражного (віконного) скла, проблема засклень 
віконних отворів, а саме використання листового безколірного скла у 
світських архітектурних спорудах, що в давнину називалось “заповне-
нням вікон балонами”, не була позитивно вирішена включно до ХVI ст. 
Тільки у ХVI – ХVIII cт. широко запроваджується “халявне” (ця назва по-
ходить від методу виготовлення скла) скло і  вікна із листовом склом 
стають доступними у будівництві архітектурних споруд житлового при-
значення – це прості орнаментальні засклення, де використовувались 
прості у виготовленні та конфігурації фрагменти листового скла. 

Виготовлення кольорового листового (вітражного) скла IХ – ХV ст. 
для вікон храмів було тісно пов’язане зі складними процесами  варення 
скломасси та різними методами її обробки. У період Середньовіччя ли-
стове скло було доволі дорогим і рідкісним матеріалом, саме тому дов-
гий час використання кольорових вітражів у вигляді орнаментальних 
композицій на металевій чи дерев`яній основі мала можливість запро-
ваджувати у архітектуру церква. Лише у ХIХ ст. масове виготовлення 
листового безбарвного і кольорового скла різних відтінків та моди-
фікації вирішило проблему масових засклень архітектурних споруд 
найрізноманітнішого призначення. На території Галичини у вітражних 
композиціях кінця  ХIХ – поч. ХХ ст. застосовували такі методи виготов-
лення вітражного скла як “лунний”, “халявний” та  “катаний”. У сього-
денні існуює велика різноманітність промислового кольорового скла.

Лунний метод виготовлення скла був впроваджений у ХI ст. Про 
розвиток листового скловиробництва, знаємо, що в основу закладе-
но принцип видування: за кілька прийомів майстер набирає невелику 
кількість скла і  видуває товстостінний шар. Оригінальність цього ме-
тоду полягає у подальшій професійності майстра-склодува, що мані-
пулюючи одержаною кількістю скломаси починає крутити ї ї із зроста-
ючою швидкістю довкола своєї осі.  Внаслідок поступового зростання 
центробіжної сили диск розгортається,  поки не набуде форми абсо-
лютно плоского. Товщина такого скла 2–3 мм, діаметр – 18 – 22 см. 
В центрі кожного кругу є невелике потовщення, що залишається від 
склодувної трубки  та  характерно чітко видимі концентричні хвилі. Ці, 

так звані “огріхи” технології, завжди використовувались художника-
ми–вітражистами: на просвіт таке скло давало ілюзорне враження 
об’ємних сферичних кульок.  

У VI ст. на Сході з’являється “дуте” скло, яке у ХVI ст. розповсю-
джується по всій Європі. Таким чином вже в ХVIII ст. на Україні 

“лунний” метод був повністю витіснений досконалішим “дутим” або 
“халявним”, які використовувались у будівництві. З часів Середньо-
віччя збереглися зразки готичних вітражів – невеликі листи скла з 
нерівномірними товщинами та   різними за фактурами поверхнями. 
У трактаті монаха Теофіла знаходимо  детальний опис виготовлення 
халявного методу обробки скломаси, який говорить про те, що відо-
мості про цей метод були і раніше. Характерною ознакою «халяви» 
є збільшення розмірів листів скла, воно стає тоншим, відповідно 

- прозорішим. Окремі листи досягали 2 – 2,5 м., вага однієї порції  
близько 15–20 кг. Якість скла повністю залежала від майстерності 
виконавця. Для роздування циліндра довжиною близькою 2 м. май-
стру не вистарчало повітря, тому використовували відцентрову силу, 
розгойдуючи скляні видуті халяви над глибокою ямою, влаштова-
ною біля кожного робочого місця. Щоб захистити робітника від па-
діння – його прив`язували ланцюгом до стовпа. Для досягнення мак-
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симально рівної поверхні скла, плиту, на якій циліндр розгортався у 
лист, ретельно шліфували тонким піском. Після роздування халяви ( 
максимально роздутої кульки скла ), до нижнього сферичного кінця 
циліндра прикріплювався шматок гарячої скломаси. Ця гаряча груд-
ка викликала місцеве розігрівання сферичного дна циліндра, від 
чого скло в цьому місці ставало м’якшим. Зовнішній кінець трубки 
закривався, а циліндр вставлявся у піч. Повітря, яке знаходилось у 
халяві, від нагрівання розширювалося і розривало стінку в найтон-
шому місці – біля прикріпленої грудки. В утворену щілину вводились 
ножиці і вирізався круглий отвір. Після цього “халяву” починали 
швидко крутити довкола осі. В результаті, від центрової сили, ниж-
ній край халяви розгортався у правильну циліндричну поверхню, а 
на шліфованій плиті скляний лист розправлявся  в опічку. 

Слід зазначити, що всі так звані “дефекти”, які отримує вітражне 
скло у процесі виготовлення якимсь із описаних методів, завжди вміло 
використовувались художниками. Маленькі повітряні бульбашки, трі-
щинки чи найрізноманітніші вкраплення, нерівномірна поверхня, різ-
ниця товщин листа, неоднорідна насиченість в окремих фрагментах чи 
ділянках листової склопродукції тільки підсилювали зовнішній худож-
ній ефект кольорових скляних композицій.

Всі вищеописані методи виготовлення листового вітражного кольо-
рового скла використовувались під час виготовленя вітражів у Гали-
чині наприкінці ХIХ - початках ХХ ст. “Лунний” метод - найдавніше віт-
ражне скло, яке використовувалось у мистецтві творення кольорових 
вікон, широко застосовувався в Україні ще у період Середньовіччя у 
заскленнях будинків багатих міщан та храмових спорудах. На початку 
ХХ ст. у церковних вітражних композиціях художники-вітражисти вво-
дять в орнамент фрагменти  «лунних» склелець  (наприклад,  М.Сосен-
ко, с. Підберізці церква св. Миколая 1910 р.).

Склом, виготовленим “халявним” методом було зреалізовано в ма-
теріалі чи не найбільшу кількість галицьких вітражів кінця ХIХ ст. «Ха-
лявне» вітражне скло найчастіше вживали у свої роботах німецькі та 
австрійські вітражні фірми, виконуючи в матеріалі проекти художників, 
які працювали у мистецтві вітражу для галицьких храмових будівель 
наприкінці ХІХ - початках ХХ ст. Скло, виготовлене «катаним» методом 
практично представлене у роботах, виконаних на початку ХХ ст. поль-
ськими майстрами фірми Желенського, проекти до яких створювали 
українські художники-вітражисти.

Для збагачення та облагородження поверхонь кольорового листо-
вого скла майстри-вітражисти завжди використовували різні терміч-
ні та механічні способи: розпис, відпал, травлення та ін. Згідно наших 
спостережень, необхідно відзначити, що облагородження скла  –  це  
не тільки бажання збагатити поверхню. Присутність подібних обро-
бок у давніх вітражах  несла в собі ще й суто практичні цілі. Кожен 
з фрагментів, наприклад костьольного вітражного скла, кількаразово 
оброблявся термічно (t – 500 – 600° С) , що було свого роду – “загар-
туванням” поверхні скла. Проходячи  відпал скло ставало міцнішим і 
витривалішим до природних умов перебування у різних температурних 
режимах чи змінах температури. Різка зміна  погоди  –  холод, морози 
та дощі – завдаватимуть набагато меншої шкоди структурі поверхні ли-
стового скла. Саме тому зовнішній бік окремих фрагментів, який обро-
блявся термічно, завжди знаходиться “на дворі”. А поверхні скла більш 
вразливі (де присутні механічні обробки: травлення чи піскоструйка), ті 
які руйнують поверхню скла (гравірування, холодна обробка тощо), – 
обов`язково у середині приміщення.

Приклад декорування брами із назвою вулиці та номером будинку. поч. ХХ ст. холодної 
обробки поверхні прозорого листового скла.
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ЗБАГАЧЕННЯ ПОВЕРХНІ ЛИСТОВОГО 
СКЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У 

МИСТЕЦТВІ ВІТРАЖУ

Технологія розпису листового скла фарбами використовувалась і у 
період Середньовіччя, і в кінці ХIХ – початку ХХ ст. Варто наголосити 
на важливості технічного виконання розписів: при допомозі пензликів, 
а також : техніками тампування та продряпування. В середині ХIХ ст. 
технологія розпису керамічними фарбами була не тільки відроджена а 
й впроваджувалась у реставраційні роботи в галузі оновлення вітраж-
ного мистецтва у  Західній та  Центральній  Європі. Сучасна промис-
ловість виготовляє велику кількість різних фарб широкої палітри, які 
успішно вживаються при реставраційних роб отах. Ці фарби є сумішшю 
вогнетривких мінеральних пігментів з легкоплавкими склами – флюса-
ми. На відміну від органічних барвників силікатні фарби різняться висо-
кою стійкістю щодо дії світла, насиченістю та різноманітністю кольорів. 
Поряд зі складною технікою термічної обробки листового кольорового 
скла у вітражному мистецтві наприкінці ХIХ – поч.  ХХ ст. зустрічаємо 
не менш складні та надзвичайно продуктивні: травлення та матування.

Слід  зазначити, що травлення та матування поверхні кольорового 
чи безбарвного листового скла різними методами виготовлення, най-
більше використовувалися майстрами для роботи саме з великими 
площинами. Зокрема, коли йшлося про матування однієї з сторін ок-
ремих фрагментів, найпоширеніших у старому  вітражному мистецтві, 
для приглушення кольору скла та збагачення  зовнішнього  ефекту.

У скловиробництві травлення та матування вважаються механічними ви-
дами обробки скла. Вони відбуваються за допомогою  хімічних сполук,  що 
наносяться на поверхню листового скла. Для проведення таких робіт най-
результативнішим та найпродуктивнішим є використання фтористого вод-
ню, фтористої кислоти, сірчаної кислоти. Суть процесу полягає в руйнації 
верхнього шару кристалічної решітки скла, при якому поверхня стає ре-
льєфною або матовою. У результаті хімічної реакції на поверхні скла з кис-
лотами утворюється осад, що легко змивається проточною теплою водою.

Юліан Буцманюк. Архангел Гавриїл. Каплиця ц. Пресвятого Серця Ісуса в Жовкві.  1910-1911 рр. 
класичний вітраж. В матеріалі реалізовано краківською вітражною фірмою С.Г. Желенського.  
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У вітражах кінця ХІХ - початку ХХ ст. захисні плівки найчастіше  
використовувалися для зовнішнього покриття окремих фрагментів, 
які готувались під особливо делікатну щодо виконання роботу: рису-
нок облич чи рук персонажів, найрізноманітніші написи, геральдичні 
вставки. Такі види обробки найчастіше зустрічаються у вітражах, ви-
конаних німецькими майстрами в кінці ХIХ ст. для Галичини. 

Для матування використовуються захисні покриття відповідного 
складу,  в основу яких входять: лаки, бензол, скепідар, мастика, тер-
пентин. Ці суміші тонкими шарами наносяться на відповідну площину 
поверхні фрагментів. При цьому необхідно враховувати,  що  надмір-
на  кількість  кислоти у розчині дає грубу, часом  нерівномірну по-
верхню; слаборозведений розчин(незначна кількість кислоти) – ніжну 
шовковисту поверхню.* 

Надзвичайно цікавими є накладні скла із глибоким травленням. 
Вони у своїй структурі можуть мати до п’яти різнокольорових накла-
дів, які за допомогою одноразових або кількаразових нанесень кис-
лоти чи ї ї солей поступово знімаються. В результаті цієї технології 
на склі утворюються рельєфні різнокольорові поверхні. Крім вико-
ристання травлення та матування у вітражних композиціях кінця ХIХ 
ст. найчастіше зустрічається технологія декорування кольоровими 
протравами. Суть цієї складної техніки полягає у нанесенні незнач-
ної кількості протрави на поверхню скла, що при високих температу-
рах утворює плівку з різною товщиною проникнення у  глибину скла.  
Товщина забарвленого шару залежить від глибини, на яку протрава 
проникає у поверхню скла, а також від рівня температури, тривалості 
та  багаторазовості відпалів. Залежно від цих факторів, колір стає 
насиченішим, протрава глибше проникає у поверхню скла.

Надзвичайно  важливим  фактором  для  вітражного мистецтва  є  
те, що поверхня, утворена хімічною реакцією із протравою, надає міц-
ності склу та підвищує його блиск. Протрави різних солей металів 
забарвлюють скло у різні кольорові  відтінків: срібна – жовто–корич-
невий, червоно–коричневий, медовий; мідна – чистий жовтий, оран-
жевий, червоний. При цьому необхідно враховувати, що на колір про-
трави впливають і складові скломаси, з яких виготовлене скло. Якщо 
в скломасі присутня велика кількість домішок найрізноманітніших 
металів, або якщо пісок не є чистий, поверхня скла з протравою може 
дати різні відтінки. Чим чистіший пісок – тим високоякісніше скло; від-
повідно колір поверхні – ясніший та світліший.

Використання  цієї  технології  у  вітражному  мистецтві було добре 
відоме ще у ХIV ст. – саме тоді виникає техніка “золотої” та “срібної” 
протрави   (Kunstgelb  oder  Silbergelb).  Вітражні вікна костьолу Марії 
Сніжної виконані  саме з використанням технології кольорових про-
трав: одяг святих вкритий великою кількістю “золота” (гаптований 

“золотою” та “срібною” ниткою). При проведенні будь–яких технологій 
обробки вітражного скла, використовуються захисні плівки. На по-
верхню скла відповідно до рисунку наносяться захисні плівки, виго-
товлені на основі речовин органічного, природного  та  синтетичного  
походження.

Кольорові вікна, займаючи одне з провідних місць у галицьких куль-
тових спорудах, досі не отримали об’єктивної оцінки мистецтвознав-
ців, реставраторів, дослідників. Найбільше вражає брак елементарної 
уваги до поступової руйнації та нищення вітражів, що з кожним роком 
потребують ще більших раціональних захисних та профілактичних 
заходів або, у кращому випадку, ґрунтовних дослідницьких та рестав-

Сюжетний класичний вітраж для інтер’єру. поч. ХХ ст.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Сучасний монументальний вітраж - образ-
но-художні, конструктивні, колористичні та техніко-технологічні осо-
бливості творення» на кафедрі монументального живопису Львівської 
національної академії мистецтв – це важлива складова спеціалізації 
«художник монументального мистецтва», що рекомендується для по-
глиблення фахової орієнтації студентів.

Пропонована розроблена теоретично-практична дисципліна «Сучас-
ний монументальний вітраж – образно-художні, конструктивні, коло-
ристичні та техніко-технологічні особливості творення» пропонується 
студентам 2-3 курсів і включає дублювання навчального матеріалу для 
більш глибшого розуміння предмету та фахового втілення здобутих 
знань у практиці. Разом із обов’язковими предметами „Живопис”, „Ри-
сунок”, „Композиція” та ін.  вона формує цілісне сприйняття дисциплі-
ни у контексті вивчення та подальшого розвитку цього виду монумен-
тальної образотворчості в сучасному мистецтві. Набуті знання будуть 
використані студентами під час виконання проектних завдань курсо-
вого і дипломного проектування, проведення наукових досліджень, а 
також у процесі написання теоретичних робіт.   

Мета дисципліни – вивчення специфіки мистецтва вітражу, які не-
обхідно враховувати під час виготовлення проектної частини (ескізи, 
картони) та у процесі виготовлення вітражної продукції в матеріалі. Це 
конструктивні, колористичні та техніко-технологічні особливості, які є 
визначальними у виготовленні вікон у класичні вітражній техніці.

Предмет вивчення – вітраж в інтер`єрах та екстер’єрах сучасної ар-
хітектури .

Завданням дисципліни є засвоєння системи відповідних знань у га-
лузі проектування та виготовлення сучасного вітражу, зокрема:

- вивчити історію розвитку віражного мистецтва в контексті зміни 
стилів, зокрема в архітектурі  (сакральної, світської); 

- аналізувати стилістичні та типологічні ознаки основних періодів іс-
торії вітражу;

-  вміти проектувати та виготовляти сучасний вітраж; 
- при допомозі основних матеріалів (листове скло, свинець, фолія та 

ін.), створити  виразний  художній образ чи оригінальну (об’ємно-про-
сторову) композицію.  

раційних робіт. У першу чергу це стосується зовнішніх заходів: вста-
новлення скляних шиб та металевих дрібно плетених сіток на вікна із 
старими вітражами, саме відсутність елементарного зовнішнього за-
хисту призводить до серйозних руйнувань скла та металу ззовні вікна.

Внутрішня поверхня вітражних вікон також піддається впливо-
ві зовнішніх факторів. У  культових спорудах від пороху та диму на 
вікнах утворюється темний осад. Скляна композиція, складена з 
фрагментів, де розписи керамічною чи скляною фарбами, протрава-
ми чи холодною обробкою, знаходяться у середині приміщення.  Дим, 
осідаючи на фарбу чи протраву, з часом пошкоджує і  руйнує ї ї. Різ-
ниця зовнішньої та внутрішньої температури у приміщенні, вологість, 
різні повітряні забруднення тільки сприяють цьому процесові. У таких 
випадках є необхідним регулярно проводити профілактичні очищен-
ня старих вітражів із середини приміщення. 

  

Приклади декорування вітражного скла в інтер’єрі. поч. ХХ ст. холодної обробки поверхні 
прозорого листового скла.
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- раціонально використовувати техніко-технологічні знання у проек-
тній та виробничій практиці;

- уміти застосовувати специфічні особливості виготовлення вітра-
жів (конструктивно-композиційні, колористичні, техніко-технологічні) у 
практиці;   

- добре володіти основами художньо-образної мови та виражальни-
ми  можливостями відповідних  матеріалів, різними  видами  худож-
ніх  технік та технологій (на приклад – збагачення поверхні фрагментів 
скла);

- застосовувати набуті знання у власних дослідженнях, творчих по-
шуках, проектних роботах.   

Для фахового знання в області вітражу студентам необхідно вивчити 
та усвідомити усі аспекти даного предмету, професійно володіти тео-
ретичними та практичними знаннями, основними навиками щодо тво-
рення мистецтва сучасного вітражу

1. Предмет та основні завдання курсу.
1.1. Предмет історії вітражу – як важлива складова історії декоратив-

ного та монументального мистецтва. Типи та види вітражів (сакраль-
ний, світський, побутовий). 

1.2.  Вітраж в контексті розвитку архітектури, монументального мис-
тецтва, творення інтр`єрів.

1.3. Використання листового скла; можливості та властивості скла 
як основного матеріалу.

2.  Призначення та образно-художня структура давніх орнаменталь-
них та фігуративних вітражів.

2.1. Вітражне мистецтво та християнська культура. Європейський вітраж 
(Сем-Дені, Шатр, Аусбург).  Сюжетні вітражі  та їх  ідеологічний  підтекст.

2.2. Середньовічний вітраж. Джерела формування та філософія го-
тичного вітражу. Основні етапи розвитку виробництва. Трактат монаха 
Теофіла та вітражна технологія.

2.3. Характерні пам`ятки готичного вітражу (архітектурні споруди Ні-
меччини, Франції, Англії, Іспанії). Період «Палаючої готики», його вплив 
на формування та сприйняття мистецтва вітражу в контексті розвитку 
архітектури; особливості листового скловиробництва, металу, допо-
міжних матеріалів.  

2.4. Значення та вплив середньовічного вітражу на розвиток цього 
виду мистецтва у майбутньому.

3. Вітраж періоду Ренесансу та Бароко.
3.1. Основні джерела формування та естетика вітражних вікон в ар-

хітектурі  мистецьких стилів ХVІ-ХVІІІ ст. 
3.2. Зміни образно-художнього трактування вітражу. «Кабінетний 

вітраж».   Нові технології та техніки збагаченя поверхні листового скла; 
холодна обробка.

4. «Відродження» вітражного мистецтва ІІ пол. ХІХ ст.
4.1. Середньовічний вітраж та дослідження Уільяма Морріса (Англія), 

Е.Віоллє-де- Дюка (Франція), П.Франкля та Р.Браннера (Німеччина).
4.2. Європейські виставки досягнень промисловості та мистецтв, 

розвиток скловиробництва. Промислове листове скло; поява продук-
тивних методів обробки поверхні скла.

4.3. «Сецесійний» вітраж поч. ХХ ст.. Нові принципи композиційно-
го, коьористичного та образно-художнього трактування кольорових 
вікон. Скло Тіффані.

4.4. Європейський вітраж ХХ ст. – особливості подальшого розвитку.
5. Українське листове скло. Місце кольорових вікон у давній церков-

ній архітектурі.
5.1 Історія розвитку церковного вітража в давній історії України.
5.2. Кольорові вікна давніх сакральних споруд  західного та східного 

християнських обрядів. Взаємовпливи західної та східної традиції на 
формування інтр`єрів сакральних споруд. Місце вітражів у костьольних 
та церковних спорудах (порівняльна характеристика).

5.3. Орнаментальні кольорові вікна ХVІ – ХVІІІ ст.в церковних інтер`єрах.
5.4. Розвиток вітражного мистецтва на території західних областей 

України наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Діяльність провідниих вітражних 
фірм на Галичині (Австрія, Німеччина, Польща). 

5.5. Співпраця українських художників-вітражистів із західно-євро-
пейськими фірмами-виробниками. Стилістика, іконографія, технологія 
українського вітражу першої половини ХХ ст. Творчість М. Сосенка, Ю. 
Буцманюка, Д. Горняткевича, П. І. Холодного, С. Гординського

6. Особливості творення сучасного вітражу.
6.1. Образно-художні виражальні засоби у творенні вітражу.
6.2. Особливості конструктивних та колористичних чинників
6.3. Традиційні і новаторські методи виготовлення віражної продукції.
6.4. Техніко-технологічні прийоми роботи із листовим склом та з`єд-

нуючими матеріалами.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Основні положення концепції міжнародного руху студійного скла.

2. Ключові постаті сучасного американського художнього скла.

3. Піонери міжнародного студійного руху колишнього СРСР.

4. Художнє скло Прибалтійських країн.

5. Художники-склярі Японії а австралії.

6. Ервін Ейш, сновні твори.

7. Андрій Бокотей, засновник руху студійного скла в Україні.

8. Основні осередки художнього скла у США.

9. Західно-Європейське художнє скло.

10. Інституції, які мають суттєвий вплив на розвиток міжнародного руху 
студійного скла.
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