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Осадци Марти Зіновіївни «Міський пейзаж у творчості художників 

Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ століття», представлену на 

Спеціалізовану вчену раду Д 35.103.01 Львівської національної академії 

мистецтв на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво

Обсяг дисертації становить 179 сторінок основного тексту. Список 

використаних джерел містить 210 позицій. Додатки складаються з альбому 

ілюстрацій (215 одиниць), таблиць, що систематизують типологію міського 

пейзажу у творчості художників Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ 

століття, та анотованого словника мистців-пейзажистів Івано-Франківщини 

зазначеного періоду. 

Українське мистецтво ХХ століття переповнене різноманітністю 

художніх стилістик, пошуків і експериментів. Його реґіональне різноманіття, 

що знайшло відображення у світоглядних і художньо-стильових 

особливостях творчості українських живописців тієї доби, ставало 

характерною ознакою здобутків української культури. Мистецтво Івано-

Франківщини ХХ – початку ХХІ століття, яке сформувалося зі сплавів 

народної традиції та західноєвропейських впливів на сьогодні досконало не 

вивчене, актуальним для наукового дискурсу питанням залишався пейзажний 

живопис Прикарпаття. 

Дослідження на тему «Міський пейзаж у творчості художників Івано-

Франківщини ХХ – початку ХХІ століття» є важливим з кількох причин. 

Зібраний та упорядкований теоретичний та візуальний матеріал, який 

дисертантка отримала від сучасних прикарпатських мистців, стає важливим 

архівним документом для майбутніх дослідників. 



Старанне накопичення нових фактів, їх систематизація, теоретичне 

узагальнення і осмислення дозволяють доповнити та конкретизувати картину 

історії українського мистецтва ХХ – початку ХХІ ст.

Засвідчено належну апробацію основних теоретичних узагальнень і 

висновків дисертації у вигляді виступів на всеукраїнських і міжнародних 

конференціях, наукових публікацій. Достовірності та повноті дослідження 

сприяють численні інтерв’ю авторки дисертації із сучасними художниками

Івано-Франківщини, які стали незамінною інформаційною основою у 

дисертації.

Структура та основний зміст дисертації

Відповідно до задекларованої мети – розкрити та проаналізувати

особливості міського пейзажу у творчості художників Івано-Франківщини 

ХХ – початку ХХІ століття, – авторка ставить перед собою чітко 

сформульовані завдання, які послідовно вирішує в тексті дисертації. Робота 

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

використаних джерел і додатків.

У вступі чітко обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і 

завдання роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, хронологічні та 

територіальні межі дослідження, наукову новизну та практичне значення 

дисертації, подано інформацію про апробацію результатів, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами та темами.

У першому розділі дисертації «Історіографія, методи та джерельна 

база дослідження» методологічно вдалою вважаємо характеристику 

історіографії, диференційованої на кілька груп за характером джерел, оцінку 

її достовірності та повноти. Авторка ґрунтовно провела аналіз публікацій, 

безпосередньо присвячених мистецтву Івано-Франківщини, а також 

дотичних матеріалів, які дають нам чітке розуміння еволюції та першоджерел 

походження міського пейзажу. Вивчені, осмислені й узагальнені також праці 

попередників, найбільш дотичні до обраної теми, публікації в періодиці та 

особисті інтерв’ю, які, на жаль, не виведені в окремий корпус додатків.



У дисертації авторка обрала найбільш вдалий методологічний 

інструментарій, застосовуючи загальнонаукові та мистецтвознавчі методи 

дослідження. Джерельну базу дослідження становили мистецькі твори з 

музейних фондів і приватних збірок, архівні джерела, видання та монографії 

про творчість окремих художників, каталоги та буклети персональних 

виставок і мистецьких пленерів.

Досить аргументованим сприймається висновок про відсутність 

спеціального дослідження, присвяченого міському пейзажу в мистецтві 

Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ століття, «яке потребує глибинного 

вивчення регіональної специфіки інтерпретації міського середовища в 

образотворчій культурі Івано-Франківщини окресленого часового 

проміжку…» (ст. 43).

У другому розділі дисертації «Історико-культурні передумови 

становлення міського пейзажу в мистецтві Прикарпаття» за методом

дедукції авторка розглядає історико-культурні витоки міського краєвиду в 

сакральному мистецтві Прикарпаття XVI – XIX століття в контексті 

тогочасних українських і європейських соціокультурних процесів. 

Дослідниця провела ретроспективну оцінку розвитку пейзажу, виводячи 

тяглість ще з ікон Прикарпаття XVI – XVIII століття, можливо занадто 

захопилася аналізом сакральних пам’яток зазначеного періоду, зокрема 

іконостаса Святодухівської церкви в Рогатині (1650) (ст. 56-57), який дещо 

«випадає» із задекларованої теми дисертації.

У підрозділі 2. 2 «Міські мотиви у творах іноземних митців ХІХ століття 

на теренах Прикарпаття», детально проаналізувавши творчість художників 

австрійського походження, дослідниця вдало обирає пам’ятки архітектури 

Станіславівщини, які не були широко введені в український 

мистецтвознавчий обіг, для прикладу твори художників Карла Ауера «Вид 

Бурштина початку 19-го століття» (1837) (іл. 2.2.2) (ст. 68) чи Мацея 

Стенчинського «Ринок у Галичі» (1847) (ст. 69). Однак рекомендуємо

провести глибший мистецтвознавчий аналіз цих творів.  



Слід відзначити дослідницьку прискіпливість дисертантки до аналізу 

окремих гравюр, зокрема з видами давнього Галича. Оскільки в українському 

мистецтвознавстві образотворче мистецтво давнього Галича ХІХ століття, 

зокрема живописні твори із галицькими краєвидами цього періоду, є 

маловідомими.

У третьому розділі дисертації «Міський пейзаж в образотворчому 

мистецтві Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ століття» заслуговують 

на увагу детальність і проникливість художньо-стилістичного та 

структурного аналізу творів, досконале розуміння автором особливостей 

виражальних засобів і технічних прийомів станкового живопису, вільне 

володіння методами мистецтвознавчого аналізу художнього твору, зокрема 

формальним, іконологічним і семіотичним. Важливим аспектом цієї частини 

роботи вважаємо детальний розгляд тенденцій впливу європейських 

мистецьких шкіл на художнє осмислення теми міста в мистецтві 

Прикарпаття першої третини ХХ ст.

На сторінках 87-88 дисертантка пише поро мистецьке об’єднання 

«Оріон», яке було створене 1933 року. Авторка називає його співзасновників

– Е. Дубрава, К. Косак, В. Лучинський, які на той час працювали в різних 

стилістичних напрямах і проживали в тодішньому Станіславові, проте 

бажалося б детальнішого аналізу їхньої творчості, зокрема в жанрі міського 

пейзажу. У цьому ж розділі авторка рубрикувала та охарактеризувала 

урбаністичні мотиви в малярстві Івано-Франківщини 1940-80-х рр., а також 

проаналізувала стилістику та художньо-композиційні особливості 

пейзажного живопису цих теренів кінця ХХ – початку ХХІ ст.

У четвертому розділі дисертації «Типологія, стилістика та художньо-

композиційні особливості міського пейзажу у творчості художників 

Івано-Франківщини ХХ – ХХІ століття», який, на наше переконання, є 

найбільш випрацюваним, дослідниця проводить необхідну типологію та 

художньо-стилістичний аналіз міських пейзажів, групуючи їх за сюжетно-

тематичним трактуванням. У цьому контексті слід відзначити додаткові 



таблиці (Таблиця А1, Таблиця А2), структуровані за авторським принципом, 

де вперше дисертантка вивела «каталогізацію» міського пейзажу відповідно 

до згрупованих творчих спадків художників Івано-Франківщини ХХ –

початку ХХІ століття. У цьому розділі вперше в науковий обіг, детально 

проаналізувавши, введені малознані, здебільшого невідомі мистецькі твори, 

які, безумовно візуально збагатять історію українського мистецтва ХХ –

початку ХХІ століття.

У дисертації важливим фактологічним корпусом є біографії художників 

Івано-Франківщини, упорядковані в окремий анотований словник мистців-

пейзажистів обраного періоду, який підсилив і допоміг дослідниці системно 

структурувати викладений матеріал (Дод. Б). 

Зауваження до дисертації

Незважаючи на ретельне виконання дисертації, запропонованої до 

захисту, маю низку зауважень:

1. Головною заувагою буде те, що авторка часто відходить від 

конкретної задекларованої теми дисертації «Міський пейзаж у творчості 

художників Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ століття», наприклад,

авторка вводить окремим підрозділом «Міський мотив у творах іноземних 

митців ХІХ століття», також велику увагу приділяє митцям української 

діаспори, зокрема Святославу Гординському. 

Як ми знаємо, Святослава Гординського важко назвати художником 

Івано-Франківщини, оскільки у віці 6 років він з родиною виїхав з Коломиї до 

Львова. Так, разом з О. Новаківським С. Гординський їздив на пленери до 

Космача, звідки ми маємо серії його творів, однак у дисертації досліджується 

міський, а не сільський пейзаж Станіславівщини. У його творчості не 

зустрічається жодного ані графічного, ані живописного зображення з 

краєвидом Станіславова. Авторка аналізує вибірково його паризькі та 

стамбульські пейзажі, однак чомусь цілком оминає міські краєвиди С. 

Гординського німецького та американського періодів його творчості. Якщо 

дослідниця вирішує зарахувати митця до івано-франківських художників, 



мотивуючись його місцем народження, то виникає запитання – чому тільки С. 

Гординський, чому не інші діаспорні мистці, родом зі Снятинщини та 

Коломийщини, як Ю. Крайківський, В. Залуцький чи Б. Божемський. 

2. Наступним зауваженням, яке має переважно рекомендаційний 

характер, є брак більш глибокого авторського мистецтвознавчого аналізу. 

Зокрема, на сторінці 65, 68, 70 дисертантка часто послуговується 

аналітичними розвідками дослідників С. Король та Л. Купчинської, натомість 

уникає власного висловлювання. Авторка детально «навпомацки» аналізує 

твори («Вид міста Галича», «Ринок у Галичі») (ст. 68-69), яких нема у списку 

ілюстрацій, проте наявним картинам з корпусу запропонованих світлин не 

надає особливої уваги. 

3. Дисертантка порушує зайву, на нашу думку, проблематику 

дослідження ілюзіоністично відтворених архітектурних елементів у 

стінописах мурованих костелів XVIII століття на теренах Прикарпаття (ст. 

62), що дещо не узгоджується із конкретно задекларованою назвою

дисертації, відтак – і з поставленими дисертаційними завданнями. 

4. У цьому контексті (на ст. 62) дослідниця детально характеризує 

квіткові гірлянди, рокайль і картуші в розписах костелів Кармелітів у 

Більшівцях і Марії Магдалини в Кукільниках, що не зовсім входить у

хронологічні межі дослідження. Така інформація була б виправданою, якби 

авторка довела вплив монументальних розписів XVIII ст. на художні 

практики мистців ХХ – початку ХХІ століття, зокрема на їхній пейзажний 

живопис, але такого аналізу в роботі не знаходимо. 

5. На ст. 82 авторка пише про живописця Станіслава Ляховського, який 

експонував серію своїх міських краєвидів Венеції на першій виставці митців 

Станіслава в 1913-му році, більше не характеризуючи ні творчість цього 

художника, ні його конкретний зв’язок із Станіславом, що було б важливою 

та цікавою розвідкою для мистецтвознавства. До речі, у блоці біографій 

мистців авторка не вміщує біографічну довідку про цього художника. Така 

сама ситуація і з мистцем Ервіном Ельстером (1887-1977), про якого




